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ـــا این کـــه رویکـــردی هـــم  ـــه متونـــی هســـتند کـــه ب نامه هـــای زمین

ــا زمینـــه دارنـــد بهتـــر اســـت مســـتقل منتشـــر شـــوند.  ــتا بـ راسـ

ــار گاه خواســـته های مجلـــه و گاه  دالیـــل ایـــن اســـتقالِل انتشـ

ترجیـــح مؤلفـــان و مترجمـــان متـــون اســـت. گـــر چـــه ایـــن جزوه هـــا 

اغلـــب در تفصیـــل مســـائل مرتبـــط بـــا پرونده هـــای زمینـــه 

ــن بخـــش  ــارکتی در ایـ ــر مشـ ــه از هـ ــه ی زمینـ ــد، تحریریـ می آینـ

ـــد پایگاهـــی  ـــه اگـــر کمـــال بیاب ـــد. نامه هـــای زمین اســـتقبال می کن

بـــرای بازتابانـــدن دغدغه هـــای کســـانی خواهـــد بـــود کـــه در ایـــن 

بوم برای این بوم اندیشه می کنند.

نامه های زمینه



۳

کتـــاب »نقاشـــی فراســـوی خـــود: مدیـــوم در شـــرایط پســـا-

مدیومـــی«1 بـــر اســـاس کنفرانســـی اســـت کـــه در ســـال 2013، 

ـــل گـــراو و اِوا لیجـــر بورچـــارت در دانشـــگاه هـــاروارد برگـــزار  ایزاب

کردنـــد. ایـــن کنفرانـــس واکنشـــی بـــود بـــه تحـــوالت اخیـــر در 

فعالیـــت تصویـــری و گفتمـــان انتقـــادی، به خصـــوص در کار 

نقاشـــانی کـــه بـــه صـــورت خودآگاهانـــه ای مســـئله ی مدیـــوم و 

اعتبـــار مفهومـــی و ارتبـــاط تاریخـــی اش را مـــورد بازنگـــری قـــرار 

داده انـــد. »نقاشـــی فراســـوی خـــود« بـــر نقـــش متغیـــر مادیـــت در 

ــاد  ــان و نهـ ــوان یـــک فعالیـــت، گفتمـ ــه عنـ ــی بـ ــزی نقاشـ پایه ریـ

ـــار نقاشـــان بـــا همراهـــی  ممتـــاز مدرنیتـــه تمرکـــز می کنـــد و در کن

منتقـــدان و مورخـــان هنـــری، در بســـتر و بـــا اســـتفاده از اصطـــالح 

موضـــوع  بـــه  پســـا-مدیومی«2  »شـــرایط  کـــراوْس  رزالینـــد 

بررســـی  چنیـــن  از  هـــدف  می پـــردازد.  تصویـــری  فعالیـــت 

ارائـــه ی  نقاشـــی،  خصلـــت  مفهـــوم  دربـــاره ی  گســـترده ای 

تاریخچـــه ا ی طوالنی تـــر و غنی تـــر از مدیـــوم نیســـت، بلکـــه هـــدف 

مقدمه
شیوا یوردخانی



اصلـــی ایـــن مطالعـــات، ارائـــه ی وضعیـــت پیچیده تـــری از مدیـــوم 

ـــا مفصل بنـــدی یک پارچـــه  ای را کـــه از آن ارائـــه می شـــود  اســـت ت

بـــه چالـــش بگیـــرد و ایـــده ی پیشـــرفت خطـــی آن را زیـــر ســـؤال 

ببـــرد و بدیـــن  ترتیـــب بـــه دور از هرگونـــه تمایـــل تقلیل گرایانـــْه 

ــی  ــر در نقاشـ ــای اخیـ ــه در دهه هـ ــرای آن چـ ــازه ای بـ ــوب تـ چارچـ

می گـــذرد، تعریـــف کنـــد. واژه ی »فراســـو« )Beyond( در عنـــوان 

ایـــن کتـــاب بـــه تـــالش نقاشـــی بـــرای بیـــرون آمـــدن از خـــود و 

قـــرار گرفتـــن کنـــار خـــودش اشـــاره دارد تـــا بتوانـــد تصویـــری 

مشـــخص تر از موقعیـــت خـــود بـــه دســـت آورد. ایـــن وضعیـــْت 

ـــد، تالشـــی اســـت  ـــان می کن همان طـــور کـــه دیویـــد جوســـلیت بی

بـــرای بـــاز تعریـــف خـــود، بدیـــن طریـــق کـــه نقاشـــی معاصـــر خـــود 

را از بین می برد و در عین حال حفظ می کند.

ایـــن کتـــاب مجموعـــه ای از ســـیزده مقالـــه اســـت کـــه تعـــدادی از 

آن ترجمـــه و در دو نوبـــت در قالـــب نامه هـــای زمینـــه ارائـــه 

می شـــود. هـــر چنـــد هـــر کـــدام از ایـــن مقـــاالت بـــه نوبـــه ی خـــود 

یـــک مطالعـــه ی مســـتقل در رابطـــه بـــا مدیـــوم نقاشـــی اســـت و 

بـــه همـــان نســـبت نیـــز راهگشـــا، امـــا در انتخـــاب مقـــاالت ســـعی 

شـــده تـــا ایـــده ی اصلـــی ایـــن کتـــاب در پرســـش گری از مفهـــوم، 

ارتبـــاط تاریخـــی  و اثـــرات سیاســـی، اجتماعـــی و فرهنگـــی 

ــظ  ــم حفـ ــه هـ ــط بـ ــات مرتبـ ــه  مطالعـ ــوْم در یـــک مجموعـ مدیـ

ــه ای  ــی زبان در مواجهـ ــب فارسـ ــرای مخاطـ ــد بـ ــا بتوانـ ــود تـ شـ

تـــازه بـــا مدیـــوم نقاشـــی، فهـــم از موقعیـــت کنونـــی ایـــن مدیـــوم 

و ساخت دورنمایی از آن کمک کننده باشد. 
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حـاال خـود را در حـال گـردآوری یادداشـت هایی می یابـم بـرای 

آن چـه قـرار اسـت پـروژه  ای دیگـر شـود. پـروژه ای بـه پـروژه  ی 

دیگـری می انجامـد. ایده و اندیشـه ی نقاشـی هم چون گفتمان 

]شـکل گیرِی[  صـرِف  را  دل پذیـر  زمانـی  طمأنینـه  بـا  نقاشـی 

خویـش می کنـد... بلـه، ایـن فرآینـد، فرآینـِد صیـرورت و شـدن 

بـرای  اقبـال  و  بخـت  ورِق   ،201۵ بهـار  در  اسـت.   )becoming(

نقاش شدن و سرانجام به روز شدن نقاشی ها برگشت. 

شـاید ]این روند[ در کنفرانِس دو سـاِل پیش آغاز شـده باشد، 

حوالـی سـاعِت دِه صبـِح یـک روزِ دوشـنبه، درسـت در اولین روز 

ایـن  به مثابـه سـوژه«.  با عنـواِن »نقاشـی  برگـزاری کنفرانسـی 

از  کم تـر  هیـچ  کـه  داشـت  هـم  دیگـری  موضـوع  کنفرانـس 

نبـود:  دشـوار  و  چالش برانگیـز  پیشـین  عنـوان  و  موضـوع 

»نقاشی، فراسوی خود«.

این جـا هنرمنـد بسـیار هوشـیار و گـوش  به زنگ بـود، زیرا فضا 

در هـاروارد خیلـی  خیلـی »جـدی«  بـود. او هرآن چـه را  آن  زمـان 

در ذهـن داشـت روی دایـره ریخـت و بـا جدیـت کوشـید از دِل 

پاره هـای مغشـوش گفت وگوهـا، داسـتان های مطرح شـده و 

بقایای گفتمان ها اسـتداللی اسـتخراج کند؛ تجارب گوناگونی 
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را نیـز از سـر  گذرانـد، نظیـر ]نمایشـگاه[ »انواع دسـت کاری  ها« 

)Änderungen aller Art( کـه به نحـوی رادیـکال بـا از نو درگیر 

کـردن بـدن در فعالیـت دگرگونـی، بازسـازی و قاب بنـدی مجـدد 

یا حذف آن ]بدن[ از این فرآیند هم چون دستگاه دوخت ودوزی 

بـرای نقاشـی عمـل می کـرد. امـا هیـچ الگـوی اسـتانداردی بـرای 

تعمیر و بازسازی وجود نداشت. 

تنهـا چیـزی کـه می توانسـت بـه آن اتـکا کنـد، ایمـان/ عشـقی 

تاریخـی  بـود، و همین طـور،  سـیر  نقاشـی  بـه  خـاص نسـبت  

جسـت وجوی/ پژوهـِش خویـش درمورد آ ن چـه پیش از اجرای 

»نقاشی به مثابه سوژه« رخ داده بود.  

امـا آ ن چـه واقعـاً  دسـِت آخر روی داد: نقاشـی، هم چون سـوژه، 

غایب و به فضا )space( خالصه شده است. 

بنابرایـن، به پرسـش کشـیدن یک سـره و نقـد وجـودی فرآینـِد 

ساخته شدِن عشِق فرْد کار آسانی نیست.

یکی از اقدامات حین صحبت درباره ی نقاشـی به مثابه سـوژه، 

القـاِی  نابه هنـگام، امـا درسـت و دقیـق مواجهـه  ای مسـتقیم با 

شـقاوت  تئاتـر  یک جـور  بـود.  مخاطـب  چند پـاره ی  تجربـه ی 

آرتویـی ـــ نـه همراه با انقباض ها و فریادهای بدن، بلکه همراه 

بـا ترفندهـای تکنیکـی مدیوم هـای گوناگونـی کـه ایـن  روزهـا 

نظیـر  می رونـد.  بـه کار  نقاشـی  درمـورد  گفتـن  سـخن  بـرای 

بـا اسـالید های   یـا متن هـا و صداهایـی کـه  موسـیقی گلیـچ1، 

مکان هایـی  در  و  فنـی همـراه شـده  نقـوص  دارای  و  بی نظـم 

نامتعارف ارائه می شوند. 

بنابراین، ازجمله عناصر و مواد اولیه ی الزم برای تشکیل/ تنظیم  

مؤلفه هـای  لحظـه ی وحشت-فروپاشـی عصبی-روشـن  شـدن 

مغز-ازپاافتـادِن صبحگاهـیْ موسـیقی و قطعـات ویدئوکلیپـی 

بودنـد کـه حـدود یـک هفتـه پیـش از رویـداد پیـدا کـرده بـودم، 

بریده شـده  تخـِت  شـی ِء  یـک  فلـزی:  عالمـت  یـک  به اضافـه ی 

به شـکل بطـری، سـیاه رنگ، بـا حروفـی چـاپ  شـده روی بدنـه اش 

که واژه ی »درد« را تشکیل می دادند.

 ایـن حاضـر آمـاده ی دسـت کاری شـده2 بـه سـالحی زنـده تبدیـل 

شـد. نقاشـی به مثابـه سـوژه. تک تـک قسـمت های نقاشـی بـه 

سـمت مخالـف خـود حرکـت کردنـد. درمجموع، اندکـی لجوجانه و 

کمی خشن. هیچ چیز سر جای خود باقی نماند. 

درمجمـوع،  هنرمنـد.(  زندگـی   در  نـه  نقاشـی،  عرصـه ی  در  )نـه 

تصویـری را شـکل داد کـه می تـوان یـک تابلوی زنـده ی3 بی ثبات 

و نااستوار نامید.

ایـن کاری  اسـت کـه او انجـام داد. بعـد و در خـالل ایـن عمـل چـه 

اتفاقی افتاد؟

هم چـون دریچـه ای در میـان فرآینـد سـاخت نقاشـی؛ لحظـات 

قبل و بعِد آن. این دریچه بخشی از کارگاه هنرمند است. 

اوه، ُخـب، دیدیـد او چگونـه خـود را تبدیـل کـرد بـه سرنوشـت 

یک چیز، شد غریبه ی سوار بر قطار نقاشی؟

شـیوه های جدیـد دیـدن و عمـل کـردن بـا نقاشـی در زندگـی اش 

آغاز شده اند و هم چنان نیز آغاز خواهند شد. 

بله، شـاید یک سـخنرانی-اجرا )lecture-performance( بتواند 

اندکی شبیه به اسطوره ی خلقت خود باشد.

باالخـــره، بـــراِی او مقـــرر شـــده بـــود اولیـــن هنرمنـــدی باشـــد کـــه در آن 

می کنـــد. پنجـــره صحبـــت  بـــدون  ســـالنی  در  دوشـــنبه،  صبـــح 
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 آن چـه از آن  پـس روی داد: آرام تـر شـد و بیش تـر مترصـد انفجـار.

شیوه های جدید دیدن و زیستن.

فراتـر از هـاروارد:  کنـش اجـرا )performance( پایـان گرفـت. 

در  رقـص  و  معمـاری،  نقاشـی،  قـاب  »درمحـدوده« ی  اجـرا 

تاریکـی؛ مأموریـت درونـی به آهسـتگی جـای آن دیگـری را گرفته 

است.

اثـری کـه پیشـاپیش و به طـور ذاتـی یـک نقـد اسـت و بدیـن  

ترتیـب، می توانـد تنهـا به منزلـه ی نقد ارائه شـود. بـا وجوِد این، 

یـک  ایـن  می زنـد.  تخریـب خویـش دسـت  بـه  ایـن طریـق،  از 

نقاشی ورای مرزهای خویش است.

نقاشی  ورای نقطه ی آغاز.

 )de-exhibition( فراتـــر، فراتـــر. درپـــی آن، نمایشـــگاه -زُدایی ها

آمدنـــد: »نشســـت مضاعـــف«4، »مرکـــز پژوهـــش« ، »شـــامپرُوان 

)Champrovent(«، »ماکی )Maquis(« و »بَخت«.

دردسرســـاز و بغرنـــج بـــودن. به شـــیوه ی خـــوب و درســـتش. 

شـــرارت کلوسوفســـکی. گســـتاخی لوســـین فروید. »شـــامپرُواِن« 

بالتـــوس. آموختـــن چگونـــه درگیـــر شـــدن بـــا زمـــان، و چگونـــه 

مربوط شدن به جهان در زمانه ی خویش. 

هـــر اندیشـــه می توانـــد یـــک ژســـت )gesture( باشـــد، و هـــر 

ژست یک اندیشه. 

کلوسوفســـکی درمـــورد نیچـــه می گویـــد: »پرهیـــِب لبخنـــِد اغواگـــرِ 

ابولهـــول. شـــدت، برانگیختگـــی، تونالیتـــه. اندیشـــه نیـــز همین طـــور 

ـــان  ـــا ممکـــن اســـت بی ـــد، ی ـــان می کن اســـت، مســـتقل از آن چـــه بی

دیگـــر  شـــدت ها،  دیگـــر  به نوبـــت  آن  کاربســـت های  و  کنـــد، 

برانگیختگی هـــا، و دیگـــر تونالیته هـــا را بیـــدار می کننـــد. از آن  پـــس، 

نیچـــه می خواســـت اندیشـــه  ی خویـــش را از منظـــر گنجایـــش 

ـــه  دیگـــر از منظـــر گنجایـــش مفهومـــی؛  ـــرد، و ن ـــه کار گی عاطفـــی ب

درمحـــدوده ای کـــه دانـــْش خـــود را به منزلـــه ی منبعـــی بـــرای کنـــش 

ـــح و آرامـــش ناشـــی از فهـــم،  ـــرای صل ـــه دیگـــر ب ـــد، ن مطـــرح می کن
بلکه تحت سلطه ی کامل نیروهای افسونگر آشوب.«۵

ـــب اجـــرا، به ســـوی نااجـــرا )nonperformance(؛  حرکـــت از جان

ــانی،  ــه  ی مبالغـــه ی  حسـ ــال. عرضـ حرکـــت بیـــن ســـبعیت و خیـ

رویارویـــی بـــا سرنوشـــت خویـــش. حیـــن تبدیـــل شـــدن بـــه 

ــوِد  ــِش خـ ــاق )la chambre(، نمایـ ــرا )le passage( و اتـ سرسـ

نقاشـــی)Zurschaustellen der Malerei selbst(. یـــک عریانـــی 

ـ نقاشی به مثابه سوژه: ویژه، خامی، یک نومیدی ـ 

 پیر کلوسوفسکی، 
نویسنده، مترجم و هنرمند 
معاصر فرانسوی
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بخـت مداخلـه می کنـد تـا بـه  آن هـا )نقاشـی/ سـوژه( کمـک کنـد 

»یکدیگر را کشف کنند«.

بـا هوشـیارِی بی کـران و تمام ناشـدنی. بـا بدن هایـی ضـد نیـروی 

جاذبه.

ضـد قوانیـن معطوف به سـلیقه و عـرف و رفتار، او عجیب ترین 

لذت را در نقاشی ورای نقاشی می جوید.

دروِن اندیشـه و انگیـزش بـه بیـرون برمی گـردد؛ خـود را عرضـه 

می دارد. 

یک سره در انتظار و آرزوی Aufhebungen Auflösung. یک جور 

وضوح.

نقاشی: وضعیِت تعلیقی در تمام موجودات.

نقاشـی ها درمـورد زمان انـد و ]در عیـن حـال[ بـا آن دسـت وپنچه 

نرم می کنند. 

زماِن یک نقاشی.

یک نقاشِی منتج از وقِف ]زمان[ و سرسپردگی.

صرِف زماْن دروِن زمان، فعال سازی.

توزیع های جنسیتِی اجتماعی -تاریخی:

شارژ مجدد با نقاشی!

.)sex( ورای زمان و ورای جنس

نقاشـــی: یـــک همبســـتگِی شـــورمند درون اتاقـــی کـــه هنرمنـــْد 

و  نیمه مذهبـــی  کشـــمکش های  از  برخاســـته  کنـــِش 

نیمه اروتیـــِک خـــود  را در آن آغـــاز کـــرده بـــود تـــا  ادراِک جهانـــِی 

نـــاشنـــــــــــــاختــــــه ای را بـــــــــــــه نــقـــــــــاشــــی بــــازگردانــــــــــــــد؟

بـــرای دستیـــــــابی بـــه امیــــــــال و آرزوهـــــــای ژرف: اتصـــال بـــه 

گذشـــته ای کـــه خشـــِم جنون آمیـــزِ مملـــو از پاره هـــای احساســـات 

ابتدایی آن را منقلب کرده است.

آن چیزهایـــــــی کـــه مدرنیتــــــه پـــــــس زده بـــود، تحقیقـــــــــات و 

تولیـــداِت  پســـت مدرِن  مفســـران  و  نقادانـــه  بررســـی های 

ـــده، حســـانیت  ـــوی زن ـــچ، تابل ـــد: کی ـــری هـــم پـــس زده بودن تصوی

.)sensuality(

بـــا  بـــرای مواجهـــه  راهـــی  پذیرشـــی وســـواس آمیز:  امـــکاِن 

نقاشـــی و تاریـــخ نقاشـــی: مشـــاهده  از خـــالل نگاهـــی اروتیـــک، 

 بالتوس، 
»چشم انداز شامپروان«، 

رنگ روغن روی بوم،
 1942 تا 194۵، 

مجموعه ی خصوصی.
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تعمـــق. بـــرای آشـــکار کـــردن نگاه هایـــی کوتـــاه و مختصـــر بـــه 

فرآیندهـــای روانـــی ِ دخیـــل در خلـــق هنـــری؛ به طـــور خـــاص، 

خلِق نقاشی... برای مخاطب.

نقاشـــی به مثابـــه ابـــزاری بـــرای ایـــن انتقـــال ویـــژه ی امـــر دشـــوار. 

نقاشـــی کـــه بـــا شـــرایط خویـــش دســـت وپنجه نـــرم می کنـــد و 

تاحدی آن را تعیین می کند. 

بـــدن هنرمنـــد: محـــل نمایـــش )projection( اســـت. هنرمنـــد: 

درتالش برای ترک این محل. یا ارائه ی مکانی ورای اولی.

در چنیـــن لحظـــه ای، یـــک فضـــای ذهنـــی خلـــق کنیـــد، مثل  فرســـکو.

تـــا عـــزم خـــود را جـــزم کنیـــد کـــه بـــه  کیفیـــات مبهـــم و رازآلـــود  

باور داشته باشید )نقطه ی مقابل معما و راِه حل(.

او بعـــد از مدتـــی، رفتـــن ســـراغ  پوســـن را دوبـــاره ازســـر گرفـــت؛ و 

ســـپس اثـــر او، فایتـــون )Phaeton(. چـــرخ اقبـــال، تمامـــی 

فصول در یک دایره: 

ــچ  ــدون هیـ ــی، بـ ــاخت تنـــش درونـ ــی، سـ ــدی افزایشـ ترکیب بنـ

»نتیجه«  ای، غیرمنطقی.

ــد  ــه ممکـــن اســـت بتوانـ ــِت کنشـــی دراماتیـــک کـ ــای روایـ به جـ

احساســـات دریافت کننـــده را خطـــاب قـــرار دهـــد، مـــا بـــا بازتـــاب 

فلسفی لحظه ی تراژیک طرف هستیم. 

درمحـــدوده ی فضـــای نقاشـــی، هرچیـــز مفروضـــی بـــه عکســـش 

چرخش پیدا می کند. 

ـــد. آرزوهـــا  ـــخ تصـــور کنی یـــک خاطـــره/ اندیشـــه  را درخـــالل تاری

و امیـــال چه کســـی بـــه مـــا نشـــان داده می شـــود؟ آیـــا افـــراد 

آرزوهای خود را از طریق خیال پردازی مشخص می کنند؟

در ایـــام قدیـــم، ســـنِگ گور/تابـــوْت تمثالـــی بـــود از یـــاد و خاطـــره... 

بعدتر، نقاشی چنین شد.

حـــاال حرکتـــی دیگـــر: ســـفرِ معکـــوس، عقب گـــرد از جانـــب کـــد 

و نشـــانه بـــه ســـوی نقاشـــی؟ پـــس از آن کـــه نقاشـــی بارهـــا و 

بارهـــا بـــه فضـــا خالصـــه شـــده اســـت )حتـــی اکنـــون در پـــروژه ی 

نیـــز   ]seven sacraments[ آییـــن  هفـــت   یـــا  شـــعائر 

قابل شمارش است(.

فراتـــر، ورای نقاشـــی: ماشـــینی بـــرای ورود بـــه آن مناطقـــی کـــه 

دیگـــر قابـــل دســـترس نیســـتند؟ نظیـــر روزنـــه ی ســـوزان یـــک 

تاالر درونی مخفی؟ 

از نو دریافتن زمان؟ روند، کشمکش؟

از نـــو دریافتـــن ظرافـــت و لطافـــت. به منزلـــه ی آن چـــه موجـــب 

درخشش نقاشی و صیرورت آن می شود؟

درمعـــرض  گرفتـــن  قـــرار  بـــا  مشـــاهده،  کنـــِش  کـــه  آن جـــا 

مجموعـــه ای از نیروهـــای تصویـــری، تبدیـــل می شـــود بـــه کنـــش 

عشق ورزیدن یا افسون و سحر. 

ورود: نقاشِی غیرمعاصر.



ارجاعات

ـــک اســـت. این  ـــچ یکـــی از ســـبک های موســـیقی الکترونی 1. گلی

ســـبک بـــه عنـــوان ســـبکی توصیـــف می شـــود کـــه وابســـته بـــه 

تولیـــد زیبایـــی شـــنیداری از خرابـــی و شکســـت اســـت. بـــه 

صورتـــی کـــه محـــور اصلـــی تولیـــد موســـیقی در ایـــن ســـبک 

ــا  ــه ای یـ ــی لحظـ ــر اســـاس لغـــزش و خرابـ ــی بـ ــد صداهایـ تولیـ

دائمـــی سیســـتم های مکانیکـــی و رایانـــه ای اســـت.  )منبـــع: 

ویکیپدیای فارسی(

 )assisted readymade( 2. حاضرآمـــاده ی دست کاری شـــده

بــــــــــــه حاضــــــــرآماده هایی اطـــــــالق می شــــــود کــــــــه اجــــــــزای 

یـــا  و  شـــده   ترکیـــب  هنرمنـــد  توســـط  تشکیل دهنده شـــان 

اندکی تغییر کرده اند.ـ م.

بـــدون  بازنمایـــی  بـــه   tableau vivant یـــا زنـــده  تابلـــوی   .3

حرکـــت و صـــدا از یـــک رویـــداد تاریخـــی، اثـــر هنـــری، نوشـــته ی 

ادبـــی و... توســـط یـــک فـــرد یـــا گروهـــی از افـــراد -کـــه معمـــواًل 

ــر  ــن ژانـ ــود.  ایـ ــالق می شـ ــد- اطـ ــن دارنـ ــر تـ ــش بـ ــاس نمایـ لبـ

محبوبیـــت  بیش تریـــن  از   1920 تـــا   1۸30 ســـال های  بیـــن 

ـــا تکیـــه بـــر وجـــه آموزشـــی، هنـــری، یـــا مفـــرح  برخـــوردار بـــود و ب

آن به اجـــرا درمی آمـــد. پـــس از بـــاال رفتـــن پرده هـــا فـــرد یـــا 

افـــراد طـــی 20 تـــا 30 ثانیـــه به هـــدف بازنمایـــی یـــک شـــخصیت، 

رویـــداد، صحنـــه، یـــا ... حالتـــی مشـــخص بـــه خـــود می گرفتنـــد. 

این اجرا گاه با شعر یا موسیقی همراه بوده است._م. 

4. نشســـت مضاعـــف )double session( دراصـــل عنـــوان یکـــی 

از ســـخنرانی های فیلســـوف فرانســـوی ژاک دریـــدا در ســـال 

19۶9 اســـت. ســـومین نمایشـــگاه انفـــرادی  یوتـــا کوتربـــا  همیـــن 

عنوان نیز درواقع خوانشی ا ست از این سخنرانی.ـ م.

 Pierre Klossowski, Nietzsche and the Vicious  .۵

 Circle, trans. Daniel W.Smith )London: Continuum,

.2005(, 165
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رنِگ مدرن: یک پارادایِم نو
)Jacqueline Lichtenstein( ژاکلیــن لیشتنشــتاین

ترجمه ی شــیوا یوردخانی

از دوران باســتان تا عصر مدرن، رنْگ به واســطه ی تقابل های 

مختلفــی فهــم و تعریــف شــده اســت و همــه ی ایــن تقابل هــا 

ــد. تقابــل مابیــن هــوش و احســاس،  ــی بوده ان سلســله مراتب

واقعیــت و صــورت در تفکــر افالطــون؛ مابیــن جوهــر و َعــرَض1 

و  اولیــه  کیفیت هــای  مابیــن  تقابــل  ارســطو؛  فلســفه ی  در 

ثانویــه در فلســفه ی دکارت یــا الک و مابیــن خــواص اُبژکتیــو 

و ســوبژکتیو در قــرن نوزدهــم. هــر یــک از ایــن تقابل هــا در 

ــا بســتر متافیزیکــی و معرفت شــناختِی متفاوتــی  چارچــوب ی

ــا تعریــف  ــرَض ب ــوان َع ــه عن تنظیــم می شــوند. تعریــِف رنــگ ب

آن چــون یــک کیفیــت ثانویــه یــا خصلتــی ســوبژکتیو متفــاوت 

ــم  ــا پارادای ــه همــان الگــو ی ــن تعاریــف ب اســت. امــا همــه ی ای

ــز مابیــن  ــه ی نقاشــی، هــم در تمای متافیزیکــِی دخیــل در زمین

رنــگ و طراحــی و هــم در تمایــز مابیــن رنــگ و نــور، اشــاره دارند. 

 ) arte del disegno( 2تأکیــد بــر این کــه نقاشــیْ هنــرِ طراحــی

اســت، همان طــور کــه وازاری بــه آن معتقــد بــود، مبحثــی اســت 
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هــم اجتماعــی و هــم فلســفی بــه نفــع بازشناســِی نقاشــی بــه 

عنــوان هنــری لیبــرال. تعریــف رنــگ بــه عنــوان یــک کیفیــت 

ثانویــه و غیــر ضــروری کــه توســط پوســن گراها، طرفــداران 

طراحــی قــرن هفدهــم، مقابــل ربنس گراهــا، مدافعــان برتــری 

ــه تهدیــد شــأن  ــرای متهــم کــردن آن هــا ب ــه کار رفــت، ب ــْگ ب رن

نقاشی بود.

در ایــن مقالــه، مــن بــر مجادلــه ی مهــم و مشــهور بیــن طراحــی و 

رنــگ کــه ابتــدا در ایتالیــا و ســپس در قــرن هفدهــم در فرانســه 

رخ داد3 تمرکــز نخواهــم کــرد؛ در عــوض می خواهــم بــر تمایــزِ 

تصویــری بیــن نــور و رنــگ در زمینــه ی متافیزیکــی و الهیاتــی اش 

 Pure  تمرکــز کنــم. ایــن تمایــز بــه تقابــل مابین پدیــداری خالــص

visibility )کامــالً قابــل درک، معنــوی، پدیــداری غیرمــادی( و 

پدیــداری  )مــادی،   Impure visibility ناخالــص  پدیــداری 

فیزیکــی( اشــاره دارد. بــه بیــان دیگــر، تقابلــی بین آن چه با چشــِم 

روح دیــده می شــود و آن چــه بــا چشــِم تــن. هم چنیــن ]ایــن 

تمایــز[ بــر اســاس تقابــِل کیهان شناســی مابین آســمان و زمین 

از جهــان )فوق القمــر(4  بیــرون  ایــن جهــان )تحت القمــر( و  و 

شــکل می گیــرد. تقابــل بیــن نــورِ آســمانی و زمینــی به طــور کامل 

در ترکیب بنــدی نقاشــِی »باکــره و کــودک بــا صدراعظــم رولیــن«  

اثر یان وان آیک مشهود است.

نــور نــه تنهــا مقابــل رنــگ اســت بلکــه متمایــز و مرتبــط با ســایه 

اســت. تمایــز بیــن نــور و ســایه الهیاتــی و نیــز تصویــری اســت. 

اجــازه بدهیــد تــا اولیــن آیــات کتــاب مقــدس کــه آفرینــش 

جهان را توصیف می کنند به یاد بیاورم:

در ابتدا خداوند آسمان ها و زمین را آفرید.

و زمیــن بی شــکل و خالــی بــود؛ و تاریکــی روی ســطِح عمیقــی 

بود: و روح خدا روی آب ها معلّق بود.

و خدا گفت: روشنایی بشود: و روشنایی شد.

 و خداونــد بــر روشــنایی نظــر کــرد و آن را نیکــو دیــد: و خداونــد 

روشــنایی را از تاریکــی جــدا کــرد، و روشــنایی را روز، و تاریکــی 
را شب نامید. این بود شب و صبِح روز اول.۵

و  نــور  مســئله ی  بــا  رابطــه  در  را  بی شــماری  یادداشــت های 

ســایه در دفترهــای لئونــاردو داوینچــی می توانیــم بخوانیــم:  

»ســایه از سرشــِت تاریکــی اســت. نــور ]روی شــئ[ از سرشــت 

دیگــری  و  پنهــان می کنــد  یکــی  اســت؛  درخشــان  بــدِن  یــک 

ــه تمامــی اشــیاء و  ــط ب آشــکار می ســازد. آن هــا همیشــه مرتب

جداناپذیــر از آن هــا هســتند. ]...[ ســایه کاهشــی یکســان از نــور 

 یان وان آیک، 
»باکره و کودک با صدراعظم 
 رولین«، رنگ روغن روی پنل، 
۶2 در ۶۶ سانتی متر، 1430 تا 1434، 
موزه ی لوور، پاریس.
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و تاریکــی اســت، و مابیــن تاریکــی و نــور قــرار  دارد. ]...[ ســایه 

از سرشــِت مــاده ی جهانــی بهــره دارد. ]...[ تاریکــی فقــدان نــور 

اســت. ســایه تقلیــِل نــور.  ]...[ نــور رهاننــده ی تاریکــی، ســایه 

انســداد نــور اســت.«۶ ایــن تصــور از نــور و ســایه داللــت بــر ایــن 

امــر دارد کــه نقــاش بــا تفکیــک نــور از ســایه، حــرکات خــدا را در 

خلــق فرم هــا تقلیــد می کنــد. ایــن ایــده   بحــِث اصلــی کنفرانســی 

دو  فیلیــپ  توســط   ،1۶70 ژوئــن  هفــت  تاریــخ  در  کــه  بــود 

شامپانِی نقاش در آکادمی سلطنتی نقاشی و مجسمه سازی 

ارائــه شــد و بــه مســئله ی ســایه اختصــاص داشــت. از نظــر 

ــز دادن  ــرای تمی ــد داوینچــی، نقــاْش ســایه را ب شــامپانی، مانن

بــه کار  الهــی«  »الگویــی  از  تقلیــد  در  از دیگــری  یــک فیگــور 

از  نــور  کــردن  جــدا  خالقانــه  اش  عمــِل  اولیــن  کــه  می گیــرد 

ســایه ها بــود. شــامپانی قیاســی مابیــن آفرینــش جهــان و کارِ 

نقاش ساخت:

»پیــش از آفرینــش جهــان، در  فضاهــای بیکرانــی کــه خلــق 

شــد، همــه تاریکــی نبــود. گرچــه خداونــد آن هــا ]نــور و ســایه[ را 

نیافریــده بــود، امــا ایــن آفرینش گــر الهــی بــه خوبــی می دانســت 

کــه چگونــه بــرای آشــکار ســاختن و تمایــز دادن همــه ی آثــارش 

آن هــا را بــه کار بــرد، هرچنــد آن هــا بــه خــودی خود چیــزی نبودند 

جــز یــک خــالء حقیقــی، بــا وجــود ایــن، ایــن صنعت گــر الهــی 

چنــان تحســین برانگیز آن هــا را بــه کار بــرد کــه ایــن نیســتی و 

خــالء را بــه چیــزی تبدیــل کــرد کــه همــه ی آن چــه را آفریــد از هــم 

متمایــز ســاخته و از ســردرگمی در  آورد و نظــم مطلوبــی در 

تمامــِی اشــیاء و در آن چیــزی کــه بــاب فراغــت بینایــی اســت، 

قــرار  دهــد. و چــه چیــزی صادقانه تــر از ایــن کــه بگوییــم اگــر 

همــه ی اشــیاء بــه یــک نســبت روشــن می شــدند، آشــفتگِی 

ســایه ها،  بــدون  می آمــد؛  پدیــد  همه چیــز  در  وحشــتناکی 

همه چیز تخت به نظر می رسد حتی کُروی ترین بدن ها.«7

معنــای الهیاتــی و متافیزیکــِی شــیوه ای کــه شــامپانی نــور و 

ســایه را دســته بندی می کنــد، بــه وضــوح در تفــاوت بیــن دو 

نقاشــی اش از تصلیــب، یکــی در لــوور و دیگــری در مــوزه  ی 

گرونوبــل، مشــهود اســت. در نقاشــِی لــوور، مســیح چشــمانش 

را رو بــه ســوی آســمان کــرده، گویــی می پرســد »چــرا مــرا رهــا 

کــردی؟« امــا نقاشــی تصلیــب در گرونوبــل بــه دلیــل »ابداعــی« 

قابــل توجــه  در نقاشــی، بــا بــه کارگیــری ارجاعــی آشــنا در تئــوری 

هنــر قــرن هفدهــم، بســیار قدرتمندتــر اســت: مســیْح تنهــا رهــا 

شــده در جهانــی متــروک اســت. تاریکــی زمیــن را فــرا می گیــرد. 

در پس زمینه، تنها معبد اورشلیم دیده می شود.

فیلیپ دو شامپانی، 
»مسیح بی جان روی صلیب«،

1۶۵۵، موزه ی گرونوبل، 
فرانسه.
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روژه دو پیــل، بر خــالف شــامپانی، تصــوری کامــالً تصویــری از 

تمایــز  بــر  و  داده  توســعه  را   )Chiaroscuro( سایه روشــن 

مابیــن سایه روشــن و کُلـُـریColoris( ۸( فائــق می آیــد. از نظــر 

ــِم  دو پیــل، سایه روشــن بخشــی از آن چیــزی اســت کــه او »عل

کُلُری« )science of coloris( می نامد:

»همــه ی آن چــه کــه ]مربــوط بــه[ رنــگ اســت در ]کار[ رُبنــس 

ســتودنی اســت. او علــم سایه روشــن را بیــش از هــر نقــاش 

ــا ضــرورت آن را  ــرده اســت و باعــث می شــود ت دیگــری پیــش ب

احســاس کنیــم. او ابــزارِ خرســندی چشــم را بــا مصــداْق در یــک 

دســتورالعمل خالصــه کــرده اســت. ]رُبنــس[ بــه طــرز هماهنگــی 

اشــیاِء خــود را بــه صــورت یــک خوشــه ی انگــور کنــار یکدیگــر 

جمــع می کنــد، جایــی کــه انگورهــای روشن شــده جمــع می شــوند 

تــا یــک تــوده ی نــور بســازند و آن هــا که در ســایه هســتند توده ای 

از تاریکــی ایجــاد می کننــد بــه نحــوی کــه انگورهــای منفــرد کــه 

شــکل یــک شــیِء تــک را می گیرنــد بــدون مزاحمــت پذیرفتــه 

می شــوند و در عیــن حــال بــدون ســردرگمی قابــل تشــخیص اند. 

تعــداد  مــا »گــروه« می نامیــم.  را  نــور  و  اشــیاء  اجتمــاِع  ایــن 

فیگورهایــی کــه وارد ترکیب بنــدی نقاشــی او شــده اند هــر چقــدر 

از ســه گــروه دیــده نمی شــوند،  بیــش  زیــاد، هرگــز  هــم کــه 

بنابرایــن دیــْد هرگــز توســط کثــرت اشــیاِء مجــزا و حســاس 

زائــل نمی شــود: البتــه او همیشــه اســتاد در پنهــان کــردن آن 

]شــیوه[ بــوده اســت و هســتند کســانی کــه بــا اصــول او تعلیــم 
دیده اند اما آن اصول را نمی توانند درک کنند.«9

دو پیــل تــا انــدازه ای تمایــز بیــن نــور و رنــگ را زیــر ســؤال 

می بــرد، هرچنــد نــه بــه آن روشــی علمــی کــه نیوتــن ســرانجام 

اثبــات می کنــد، این کــه نــورْ نــه همگــون کــه ناهمگــون و رنــْگ 

اثــری از تجزیــه ی نــور اســت. امــا ایــن واقعیــت کــه بــرای اولیــن 

بــار رنــگ بــه موضوعــی علمــی تبدیــل می شــود بی شــک تغییــرِ 

پارادایــم در گفتمــان رنــگ اســت. ایــن پارادایــِم علمــِی نــو دارای 

دو جنبه است.

ــز ســنتی  ــه تمای ــوط ب ــی اســت، مرب ــه کامــالً نیوتن مــورد اول ک

مابیــن نــور و رنــگ اســت و از نقطه نظــر علمــی بی معنــا می شــود. 

نیوتــن  نظریــه ی  از  بخــش  ایــن  می دانیــم  کــه  همان طــور 
مخالفان مهمی داشت و مشهورترین شان گوته بود.10

 مــورد دوم بــه موجودیــِت رنگ هــای ســوبژکتیو مربــوط اســت. 

ژرژ بوفــون در ســال 1743 کشــف مهمــی کــرد: اگــر کســی بــه یــک 

مربــع قرمــز کوچــک روی کاغــذی ســفید خیــره شــود، هالــه ی ســبز 
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ــع قرمــز را  ــه مرب ــگاه ب ــع پدیــدار می شــود. اگــر ن روشــنی دور مرب

قطــع کــرده و بــه کاغــذ ســفید نــگاه کنیــم، یــک مربــع کامــالً واضِح 

ســبز مایــل بــه آبــی می بینیــم.11 این مربِع ســبزِ کامــالً خیالی به طور 

اُبژکتیــو و عینــی بــرای چشــم وجــود دارد و در شــرایط اســتاندارد 

هــر کســی می توانــد آن را درک کنــد. فیزیــِک نیوتــن قــادر بــه 

و حیــرت آور  نبــود  ایــن رنگ هــای خیالــی  تشــریح موجودیــت 

نیســت کــه رســاله ی گوتــه بــا مطالعه ی ایــن رنگ های خیالــی آغاز 

Physical col-( »یم شــود. گوتــه در مقابــل »رنگ هــای فیزیکــی

Phys-( »ایــن رنگ هــای خیالــی را »رنگ هــای فیزیولوژیکــی ،)ors

iological colors( نــام گــذارد، رنگ هایــی کــه شــوپنهاور آن هــا را 

بــه عنــوان اثــراِت نــاب چشــم توصیــف می کنــد. ایــن رویکــرِد دوم 

در مــورد رنــگ، موضــوع عمــده ی تحقیقــات علمی در قــرن نوزدهم 

شــد. می تــوان بــرای مثــال بــه کشــِف قانــون کنتراســِت رنگــی 

مدیــر  کــه   زمانــی  شــورول  اوژن  میشــل  توســط  هم زمــاْن 

کارخانــه ی پرده هــای منقــوش گوبلــن بــود اشــاره کــرد یــا بــه 

انتشــار »رســاله ی نورشناســی فیزیولوژیکی«12 هرمان هلمهولتز 

در ســال 1۸۶7 کــه بالفاصلــه در فرانســه ترجمــه و مــورد بحــث قرار 

گرفــت. تحقیقــات متعــددی کــه در همــان ســال ها در زمینه  هــای 

عصب شناســی و روان پزشــکی در مــورد احساســات یــا ادراکاتــی 

ــرای  ــْد گســترش یافــت، ب ــی وجــود دارن ــدون محــرک بیرون کــه ب

نمونــه مطالعــات در مــورد انــدام خیالــی )Phantom limb( یــا 

خطــا در درک رنگــی،  بــه  نتیجــه ی مشــابهی ختــم شــد. همه ی این 

تحقیقــاِت قــرن نوزدهمــیْ تقابــل مابیــن  ســوبژکتیو و اُبژکتیــو، 

واقعــی و خیالــی و توهــم و ادراک را زیــر ســؤال بردند. ایپولیت تِن 

بــه طــرز تحریک آمیــزی بیــان می کنــد: »مــا بایــد ادراک خارجــی را 
یک توهِم حقیقی بنامیم.«13

مابیــن رویکردهــای علمــِی نویــن رنــگ و دگرگونی هایــی کــه در 

زمینــه ی نقاشــی رخ داد، مجــادالت بســیار شــدیدی وجــود دارد. 

مــن ترجیــح می دهــم در مــورد مجادلــه صحبــت کنــم تــا تأثیــر. 

تأثیــر بــر یــک رابطــه ی علــی داللــت دارد کــه از نظــر مــن زمانــی 

کــه رابطــه ی پیچیــده ای را کــه مابیــن هنــر و علم، هنر و فلســفه  

و غیــره وجــود دارْد توصیــف می کنیــم، کامــالً بی جــا و نامناســب 

L’es-( »زیبای شناســی«   کتــاب  در  ِورون  اوژن  یاســت. 

thétique( کــه در ســال 1۸7۸ منتشــر شــد، اظهــار می کنــد کــه 

ــْم کشــِف آن چــه نقاشــان همیشــه می دانســتند، یــک  ــرای عل ب

قــرن طــول کشــید: »نقاشــان تــا همیــن اواخــر مجبــور بودنــد 

شــخصی  تجربــه ی  و  آزمایش هــا  بــه  هارمونــی،  دنبــال  بــه 

وابســته باشــند. بــرای اولیــن بــار در ســال 1۸12، شــارل بــورژوا بــا 

مطالعــه روی پدیده هــا تفســیری بــه جهــان ارائــه داد کــه پــس 

ــر  ــاره ی قوانیــن حاکــم ب از آن میشــل شــورول در کتابــش درب
کنتراست های هم زمان رنگ آن را تکمیل کرد.«14

کــه  رنــگ و شــیوه ای  بیــن رویکــرد علمــِی  وجــود مجــادالت 

ــه رنــگ مرتبــط می ســازد بــه ســختی قابــل  نقاشــی مــدرن را ب

انــکار اســت. دو جنبــه از ایــن رویکــرد علمــی یعنــی منســوخ 

کــردن تمایــز بیــن نــور و رنگ و شناســایی رنگ های ســوبژکتیو، 

امــا  مــدرن هســتند.  نقاشــی  از خصوصیــات مهــم  واقــع  در 

مطمئــن نیســتم کــه ایــن امــر را بتــوان بــه تأثیــرِ علــم نســبت 

داد. کوریولیس، شــخصیِت نقاش در رمان »مانت ســالمون« 

)Manette Salomon( بــرادران گنکــور، ناامیدانــه تــالش کــرد 

نــور بســازد، کاری کــه اوژن دالکــروا انجــام داد.  بــا رنــْگ  تــا 

ژوریــس کارل اوئیســمانس کــه بســیار بــه تحقیقــات علمــی در 

مــورد رنــگ و همــه ی اشــکاِل آسیب شــناختِی ادراک عالقه منــد 

بــود، ایــن تغییــر بنیــادی در نقاشــی مــدرن را بــه دالکــروا نســبت 

داد. ســاختن نــور بــا رنــگ بــه معنــای فرامــوش کــردن شــیوه ی 
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ســنتِی فهــم و تولیــد ســایه ها بــا اســتفاده از ســیاه یــا قهــوه ای 

تیــره اســت. دالکــروا در »ژورنــال«1۵ می نویســد کــه ســایه ای 

وجــود نــدارد بلکــه تنهــا بازتاب هــا هســتند. ژرژ ســاند در کتــاب 

»یادداشــت ها و خاطــرات« از دالکــروا نقــل قــول می کنــد کــه: 

»هیــچ ســیاهی ای در طبیعــت وجــود نــدارد: و هیــچ بخــش 

مــرده ای در نقاشــی. سراســرِ بــدن در ارتبــاط بــا بدنــی دیگــر، نــورِ 

شــفافیت  راز  ایــن   ]...[ می گیــرد.  و  می دهــد  را  رنــگ 
سایه هاست؛ و هم چنین راز برجستگی اشیاء.«1۶

ـــوری ای کـــه دالکـــروا، در ســـال 1۸34،  در ایـــن خصـــوص، مثلـــث ن

پشـــت آلبـــوم خـــود طـــی ســـفرش بـــه اســـپانیا، مراکـــش و 

الجزیـــره کشـــیده و تفســـیری کـــه برایـــش نوشـــته بســـیار جالـــب 

توجه است:

»از ســـه رنـــگ اصلـــیْ ســـه رنـــگ ثانویـــه شـــکل می گیـــرد. اگـــر تنـــاژِ 

رنگـــی اولیـــه را بـــه تنـــاژِ ثانویـــه ی مخالـــف اضافـــه کنیـــد، آن را خنثـــی 

کـــرده و  از آن نیم ســـایه ی الزم را می ســـازید. بدین ترتیـــب اضافـــه 

کـــردن ســـیاه بـــه معنـــای اضافـــه کـــردن نیم ســـایه نیســـت، ایـــن کار 

گفتـــم  کـــه  همان طـــور  می کنـــد،  چـــرک  را  رنـــگ  تنـــاژ  تنهـــا 

نیم ســـایه ی حقیقـــِی آْن تنـــاژِ رنگـــی مخالـــف اســـت، ســـایه های 

ســـبز بـــه رنـــگ قرمـــز اســـت، ســـرِ ]آن[ دو دهقـــان کوچـــک. آن کـــه 

بـــه رنـــگ زرد بـــود، ســـایه های بنفـــش داشـــت و آن کـــه ســـرخگون تر 
و قرمزتر بود، سایه های سبز.«17

چگونگـــی ســـاخت نـــور از رنـــگ، یکـــی از ویژگی هـــای نقاشـــی 

مـــدرن اســـت کـــه بـــرای مثـــال در آثـــار مونـــه، بونـــار و ماتیـــس 

دیده می شود.

امـــا طبـــق گفته ی اوئیســـمانس، جنبه ی دومـــی از آن چـــه او »درس 

بـــزرگ« دالکـــروا می نامـــْد وجـــود دارد. او می گویـــد دالکـــروا نـــه تنهـــا 

بـــه نقاشـــان آموخـــت چگونـــه بـــا رنـــْگ نـــور بســـازند، بلکـــه  آموخـــت 

ـــه  ـــْب ن ـــگ غای ـــن رن ـــد. ای ـــت را نقاشـــی کنن ـــِب پال ـــگ غای ـــه رن چگون

روی بـــوم وجـــود دارد و نـــه روی پالـــت، امـــا بیننـــده آن را درک 

می کنـــد. ایـــن رنگـــی نقاشی شـــده نیســـت بلکـــه رنگـــی اســـت کـــه 

تنها در ادراک بیننده وجود دارد و توســـط کنتراســـت و همجواری 

دو رنـــگ ایجـــاد می شـــود، مشـــابه بـــا آن چـــه دانشـــمندان در همـــان 

دوره، رنگ سوبژکتیو نامیدند.

همجـــواری بیـــن تحقیقـــات علمـــِی رنـــگ و فعالیت هـــای هنـــری 

بـــرای شـــخصی ماننـــد اوگـــدن نیـــکالس رود، دانشـــمند آلمانـــی کـــه 

اســـتاد فیزیـــک دانشـــگاه کلمبیـــا شـــد، جـــذاب بـــود. کتـــاب رود 

»رنگ شناســـی مـــدرن، بـــا کاربـــرد در هنـــر و صنعـــت«1۸ در ســـال 

1۸79 منتشـــر و بـــه ســـرعت بـــه فرانســـه و آلمانـــی ترجمـــه شـــد. رود 

رنـــگ را بـــه ســـه شـــاخصه ی ثابـــت تقســـیم کـــرد: خلـــوص، 

تقســـیم بندِی  بـــا  معـــادل  ته رنـــگ،  یـــا  فـــام  و  درخشـــندگی 
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تصویرسازی های از کتاب 
»دوره ی اصول نقاشی«، 170۸، 
کتاب خانه ی ملی فرانسه.



ســـایه رنگ، ســـایه و فـــامِ  ِجیمـــز َمکســـوِل. او ترنـــر را تحســـین 

قـــول مـــی آورد و خـــودش  نقـــل  از راســـکین  اغلـــب  می کـــرد، 

هنرمنـــدی آماتـــور بـــود. اوگـــدن رود از اعضـــای انجمـــن آبرنـــگ 

امریـــکا بـــود و در ســـال 1۸74 دو ســـخنرانی در مـــورد »نورشناســـی 

مـــدرن در نقاشـــی« در آکادمـــی ملـــی طراحـــی نیویـــورک ایـــراد کـــرد. 

او بخش هـــای طوالنـــی ای از ســـخنرانی اش را بـــه شـــیوه های 

ـــدان اختصـــاص  ـــِگ مـــورد اســـتفاده ی هنرمن متفـــاوِت ترکیـــب رن

داده بود:

»بـــه نظـــر می رســـد روش دیگـــری در ترکیـــب کـــردن نـــور رنگـــی بـــه 

طـــور قطـــع بـــرای اولیـــن بـــار توســـط میلـــه در ســـال 1۸39 ابـــداع 

ـــدان از  ـــد کـــه از مدت هـــا پیـــش عمـــالً هنرمن شـــده اســـت، هـــر چن

از  عـــادت میزانـــی  بنابـــر  مـــا  اســـتفاده کرده انـــد.   ایـــن روش 

نقطه هـــای کوچـــِک دو رنـــگ را بســـیار نزدیـــک هـــم قـــرار می دهیـــم، 

و اجـــازه می دهیـــم تـــا در فاصلـــه ای مناســـْب توســـط چشـــم بیننـــده 

بـــا هـــم مخلـــوط شـــوند. میلـــه مرزهـــای باریـــک رنـــگ را بـــه مـــوازات 

یکدیگـــر ترســـیم می کـــرد، و رنگ ســـایه ها بـــه تنـــاوب عمـــل 

می کردنـــد. نتایـــج بـــه دســـت آمـــده از ایـــن شـــیوه، ترکیبـــی حقیقـــی 

از نـــورِ رنگـــی اســـت. ]...[ ایـــن شـــیوه تنهـــا روش عملـــِی در اختیـــار 

هنرمنـــد اســـت کـــه بـــه موجـــب آن می توانـــد نـــه رنگدانه هـــا، بلکـــه 

عمـــالً توده هـــای نـــور رنگـــی را ترکیـــب کنـــد. در ایـــن رابطـــه،  نظـــر 

ـــه موضـــوع  ـــه ارتباطـــی ب ـــم ک ـــاد بیاوری ـــه ی ـــی از راســـکین را ب جالب

مـــورد بحـــث مـــا دارد. نویســـنده ی »نقاشـــان مـــدرن« در اثـــر 

 Elements of Drawing( »تحســـین برانگیزش »عناصـــر طراحـــی

( می گویـــد: ُخـــرد کـــردن یـــک رنـــگ بـــه نقـــاط کوچـــک، کنـــار یـــا روِی 

رنـــِگ دیگـــر، مهم تریـــن چیـــز در تمـــام فرایندهـــای ]خلـــق[ نقاشـــِی 
خوِب رنگ روغن و آبرنِگ مدرن است.«19

و ایـــن می توانـــد توصیـــف کاملـــی از نقاشـــی های ســـورا باشـــد.

ارجاعات

Accident .1: َعــرَض، اصطالحــی در منطــق و فلســفه اســت و 

مقابــل جوهــر Substance یــا ذات قــرار میگیــرد. َعــرَض بــر 

خــالف جوهــر بــرای بــودْن نیازمنــد وجــود دیگــری اســت. بــرای 

مثــال  تمامــِی اجســام دارای شــکل و کمیــت هســتند، خــود 

جسم »جوهر« و رنگ آن »َعرَض« است.ـ م. 

2. بایــد بــه ایــن نکتــه توجه داشــت کــه واژه ی ایتالیایــی دیزِینیو 

، کــه در فارســی طراحــی ترجمــه می شــود، دارای   Disegno

معنایــی پیچیده تــر اســت و هــم بــه مهــارت طراحــی و هــم بــه 

قابلیــت ذهنــی بــرای ابداع طرح اشــاره دارد. در زمان رنســانس، 

ــای  ــا جــا پ ــد اجــازه مــی داد ت ــه هنرمن ــق ب ــا خل ــداع ی ــی اب توانای

خــدا بگــذارد و ابــزاری بــرای ارتقــاء نقاشــی از جایــگاه فــن و 

صنعت Craft  به هنر Art بود.ـ م.

3. نگاه کنید به کتابم:

 The Eloquence of Color: Rhetoric and Printing in the 

French Classical Age )Berkeley: University of Califor-

.)nia Press. 1993

.The sublunary world and the superlunary world .4
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.Gen 1:1-5  .۵

 Leonardo da Vinci, The Notebooks of Leonardo da .۶

 Charleston, SC: Pacific( .Vinci, trans. Jean Paul Richter

.Publishing Studio, 2010(, 22-23

 jacqueline Lichtenstein and Christian Michel,  .7

 Confêrences de l’Académie royale de peinture et de

 .sculpture, vol. 1, bk. 1 )Paris: ENSBA, 2007(, 370—72

جز موارد ذکر شده، همه ترجمه ی خودم است.

۸. لیشتنشــاین در پانویــس مقالــه می نویســد »تمایــز بیــن 

واژگان فرانســوی couleurs و coloris کــه از واژه ی ایتالیایــی 

colorito/color گرفتــه شــده اســت، نقــش مهمــی را در تئوری 

ــد و از آن جــا کــه ترجمــه ی ایــن  ــازی می کن رنگ گــرای نقاشــی ب

تمایــز بــه انگلیســی ممکــن نیســت، مــن آن را بــه همــان صورت 

نیــز  فرانســوی مــی آورم.« بدین ترتیــب در ترجمــه ی فارســی 

صــورت فرانســوی ایــن واژه را حفــظ کــرده ام بــا ایــن توضیــح 

تکمیلــی کــه کُلُریتــو Colorito اصطالحــی اســت در نقاشــی 

ونیــزی قــرن شــانزدهم کــه در آن رنــگ به عنوان روشــی مســلط 

بــرای اهــداف بیــاِن نفســانی و چــون عنصــر مهــم ترکیب بنــدی 

بــه کار گرفتــه می شــد. در آن زمــان، رنــگ از معنــاِی نقاشــی 

بــر نحــوه ی  بــر رنــگ هم چنیــن تأکیــدی  نبــود و تأکیــد  جــدا 

نقاشــی کــردن و برخــورد بــا نقاشــی بــود. ایــن اصطــالح در 

تضــاد بــا دیزِینیــو Disegno )نــگاه کنیــد بــه پی نوشــت شــماره 

ایــن  بــود قــرار داشــت.  2( کــه مشــخصه ی هنــر فلورانســی 

تضــاد جدالــی بــود دربــاره ی مزیت هــا و برتری هــای کارِ تیســین 

ونیــزی در قیــاس بــا میکالنــژ فلورانســی کــه بــرای آن هــا بــه 

ترتیــب اســتفاده از کُلُریتــو و دیزینیــو، اصــول تعیین کننــده و 

راهنما محسوب می شد.-م.

Roger de Piles, Abregé de la vie des peinters )Par- .9

 ,)is: Muguet, 1699

10. نظریــه ی رنــگ گوتــه، پارادایــِم متافیزیکــی ارســطویی را 

حفظ می کند و شیوه ی درِک رنگ را به حساب می آورد.

 Georges Louis Leclerc Buffon,”Observations sur  .11

les couleurs accidentelles et sur les ombres col-

 orées” )1743(, in Un autre Buffon, ed.Jacques-Louis

 ;Binet and Jacques Roger )Paris: Hermann, 1977(, 142

 In the Blind Spot. An Essay on the : نقل شــده در کتابم

 Relations between Painting and Sculpture in the

 Modern Age, trans. Chris Miller )Los Angeles: Getty

.Research Institute, 2008(, 174

Treatise on Physiological Optics .12
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 Hippolyte Tain, On Intelligence, bk. 1, trans. T.D. .13

.Haye )London: L. Reeve and Co., 1871(, 224

 Eugene Véron, Aesthetics, trans. W. H, Armstrong .14

 )London: Chapman & Hall, 1879(228• )Paris: Vrin, 20l

1( نســخه ی اصلــی فرانســه نیــز بــا مقدمــه و یادداشــت ژاکلیــن 

حامیــان  از  ورون  اوژن  شــد.  چــاپ  تجدیــد  لیشتنشــتاین 

زیبایی شناســی علمــی بــود کــه توســط گوســتاو تئــودور فخنــر 

در آلمان پایه گذاری شده بود.

1۵.  نــام دفتــرِ یادداشــت ها و خاطــرات دالکــروا کــه اول بــار در 

 )Librairie Plon( ســال 1893 از ســوی انتشــارات لیبرری پلون

بــه چــاپ رســید. ژورنــال، مطالعــات و خاطــرات دالکــروا در دو 

بــا فاصلــه ی زمانــی  تــا 1863  تــا 1824 و 1847  بخــش از 1822 

بیست ساله در برمی گیرد.

 Georges Sand, Impressions et souvenirs )Paris:  .1۶

 Calmann Levy, 1896(, 85-86 )translation by Chris

.)Miller

Eugene Delaxroix, Album de voyage au Maroc, Es- .17

pagne, Algerie )Chantilly: Musee Conde, 1832(; man-

 uscript quoted and translated in Lichtenstein, In the

.Blind Spot, 175

 Modern Chromatics: With Applications to Art and .1۸

Industry، ایــن کتــاب بــا عنــوان » رنــگ شناســی مــدرن: کتــاب 

درســی رنــگ بــرای هنرجویــان بــا کاربــرد در هنــر و صنعــت« را 

عربعلــی شــروه بــه فارســی ترجمــه کــرده و در ســال 1387 از 

سوی  نشر شباهنگ منتشر شده است.

 Ogden Nicholas Rood, Modern Chromatics, with .19

Applications to Art and Industry )New York: D. Ap-

.pleton, 1879(, 241
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ارزش حس زندگی
نقاشی در جایگاه نشانه ی کارکرد 

در اقتصاد نوین

)Isabelle Graw( ایزابــل گراو

ترجمــه ی افرا صفا

زمانـــی تاریـــخ هنرشـــناس فرانســـوی هوبـــرت دمیـــش ضربه قلـــم 

را نشـــانی از اندیشـــه و دیـــدگاه در نقاشـــی می دانســـت. از دیـــد 

او برخـــالف تولیـــد ســـخن، نقاشـــی چیـــزی بیـــش  از »نشـــانه های 

ــا از راه  ــن کار تنهـ ــد و ایـ ــدا نمی کنـ ــل«1 را هویـ ــداری یـــک عمـ دیـ

ـــن پیـــش  ـــه ای ـــم انجـــام می شـــود. نوشـــته ی پیـــش رو ب ضربه قل

ـــد در جایـــگاه نشـــانه ای از  ـــردازد کـــه نقاشـــی می توان فـــرض می پ

یـــک عمـــل دانســـته شـــود کـــه ذهنیتـــی را فرا می خوانـــد  ـــــ اندیشـــه  

و فردیتـــی فراســـوی نقاشـــی ـــــ کـــه نشـــان دهنده ی کنش گرایـــی 

اســـت. امـــا برخـــالف دمیـــش کـــه بـــا تعریفـــی محـــدود از نقاشـــی 

کار می کـــرد و آن را محـــدود بـــه مرزهـــای تصویـــر روی بـــوم 

می دانســـت، مـــن گســـتره ی گوناگـــون و چندالیـــه ی نقاشـــی را در 

تاریـــخ در نظـــر می گیـــرم. در حالی کـــه آن گونـــه کـــه شایســـته 

ـــردازم، در بررســـی  ـــه گســـترش و ناپایداری هایـــش می پ اســـت ب

آن چـــه دربـــاره ی نقاشـــی ویـــژه اســـت ـــــ یـــا کمابیـــش ویـــژه باقـــی 

ـ چیزی فروگذار نمی کنم.  مانده استـ 

۳۷



ذهنیتـــی کـــه از ســـوی دیمیـــش مطـــرح می شـــود آشـــکارا همـــان  

ـــراز دیـــدگاه هنرمند-نقـــاش نیســـت کـــه در نقاشـــی  فردیـــت و اب

هویـــدا می شـــود. بلکـــه بـــه ایـــن معناســـت کـــه نقاشـــی »گفتمـــان 

خـــود« و »داســـتان خـــود« را دارد.2 دیمیـــش در ایـــن اندیشـــه کـــه 

ــه  ــت، در نتیجـ ــا نیسـ ــود را دارد تنهـ ــام خـ ــت و پیـ ــی فردیـ نقاشـ

کمابیـــش بـــه ایـــن می مانـــد کـــه موضوعـــی بررســـی شـــود کـــه 

پیش تـــر بـــه آن پرداختـــه شـــده اســـت. ایـــن اندیشـــه کـــه نقاشـــی 

یـــا  را دارد و در نتیجـــه می توانـــد »بیندیشـــد«  زندگـــی خـــود 

»ســـخن بگویـــد« در میـــان بســـیاری از تاریـــخ  هنرشناســـان 

فرانســـوی وجـــود دارد؛ از لویـــس مـــارن تـــا ژرژ دیدی-اوبرمـــن.3 

ـــه تجســـم های  آن چـــه مطـــرح خواهـــم کـــرد ایـــن اســـت کـــه مـــا ب

ـــه این هـــا در  ـــن تصادفـــی نیســـت ک ـــم و ای ـــا می پردازی ـــات نم حی

بســـیاری از مواقـــع در پیونـــد بـــا نقاشـــی ابـــراز می شـــوند. نقاشـــی 

بـــه دلیـــل زبـــان ویـــژه اش یـــا شـــاید دقیق تـــر باشـــد اگـــر بگوییـــم 

ــن  ــد چنیـ ــردارد می توانـ ــه دربـ ــژه ای کـ ــانه های ویـ ــل نشـ ــه دلیـ بـ

ــه  ــه کـ ــوان آن گونـ ــه می تـ ــزد. البتـ ــده ای را برانگیـ تجســـم های زنـ

آندریـــاس رکویتـــز مطـــرح کـــرده اســـت ایـــن بحـــث را پیـــش 

کشـــید کـــه همـــه ی ســـبک ها و روش هـــای زیبایی شناســـانه 

»سیســـتمی از نشـــانه ها« را بـــه کار می برنـــد و بنابرایـــن بُعـــدی 

ــی  ــن در نقاشـ ــد مـ ــا از دیـ ــد.4  امـ ــود دارنـ ــانه در خـ نشانه شناسـ

اســـت کـــه نوعـــی ویـــژه از نشـــانه  ـــــ نشـــانه های نمایـــه ای ـــــ 

ــی  ــی فیزیکـ ــه ای توانایـ ــانه های نمایـ ــود. نشـ ــته تر می شـ برجسـ

ـــه  ـــزی را نشـــان می دهـــد؛ قدرتـــی کـــه ب ـــد کـــه چی انگشـــتی را دارن

»مغناطیـــس« نزدیـــک اســـت )پییـــرس(.۵ ســـخن مـــن ایـــن 

اســـت کـــه هنگامـــی کـــه این هـــا در پس زمینـــه ی نقاشـــی آورده 

می شـــوند نیرومندانـــه بـــه مؤلـــف غایبـــی اشـــاره می کننـــد کـــه بـــه 

نظر می رسد کمابیش حضوری فیزیکی در نمایه ها دارد. 

بـــه گفتـــه ی اومبرتـــو اکـــو یـــک نشـــانْه فرمـــی فیزیکـــی اســـت کـــه 

بـــه چیـــزی ارجـــاع دارد کـــه خـــودش نیســـت.۶ بـــه نظـــر می رســـد 

در نقاشـــی همـــواره بـــر فـــرم فیزیکـــی نشـــانه ها تأکیـــد می شـــود. 

توجـــه مـــا بـــه ســـوی بعـــد فیزیکـــی ایـــن نشـــانه ها کشـــیده 

ــکلی  ــه شـ ــا بـ ــه آن هـ ــدارد کـ ــن نـ ــه ایـ ــی بـ ــن ربطـ ــود و ایـ می شـ

ـــد. جـــدا از این کـــه  ـــزی اشـــاره می کنن ـــه چی ـــا شـــمایلی ب نمادیـــن ی

ایـــن نشـــانه ها بـــه چـــه چیـــز اشـــاره می کننـــد یـــا ارجـــاع می دهنـــد، 

در شـــکل فیزیکـــی خـــود در جایـــگاه نمـــودی از مؤلـــف غایـــب بـــه 

دیگـــر  در  نمایه بودگـــی  از  نـــوع  ایـــن  البتـــه  می رســـند.  نظـــر 

تجربـــی  فیلم هـــای  بـــه  ـــــ   دارد  وجـــود  هنرهـــم  شـــکل های 

بیندیشـــید و بـــه کار بـــردن خطـــوط نـــور روی فیلـــم در جایـــگاه 

یادگارهـــای فیزیکـــی دخالـــت مؤلـــف. امـــا در نقاشـــی ایـــن همـــه ی 

نشـــانه ها ـــــ شـــمایلی یـــا نمادیـــن ـــــ هســـتند کـــه هم زمـــان حضـــور 

شـــبح مانند مؤلـــف غایب شـــان را القـــا می کننـــد.7 بانـــی ایـــن 

ـــارت دیگـــر و  ـــه عب مســـئله بعـــد فیزیکـــی افـــزوده ی آن هاســـت، ب

بـــه زبانـــی عامیانه تـــر شـــئ بودگـــی )مادیـــت( برجســـته نمایی 

شده ی )تأکید شده ی( آن ها. 

پیش تـــر نیـــز بـــه ایـــن موضـــوع اشـــاره کـــردم کـــه نمایه گـــی 

ـــر متفـــاوت اســـت تـــا  ـــا نمایه گـــی دیگـــر شـــکل های هن نقاشـــی ب

جایـــی کـــه مؤلـــف را بـــه درون بـــازی می کشـــاند و بنابرایـــن 

حتـــی  دیـــد.  هنرمنـــد  نماینـــده ی  جایـــگاه  در  را  آن  می تـــوان 

ـــد کارهـــای  ـــی دوم، مانن ـــگ جهان ســـبک های نقاشـــی پـــس از جن

زیگمـــار پولکـــه یـــا گرهـــارد ریشـــتر، کـــه هدف شـــان دور شـــدن از 

برداشـــت  ذهنیت گـــرا و دوری جســـتن از زندگی بـــاوری بـــود نیـــز 

ایـــن احســـاس خیالـــی را در مـــا برمی انگیزنـــد. بـــا این کـــه آن هـــا 

ـــه  ـــه کمین ـــف را ب ـــای مؤل ـــد کـــه ردپ ـــه روش هایـــی دســـت می زنن ب

۳۹ ۳۸



برســـانند آثارشـــان بـــاز هـــم زندگی بـــاوری را منتقـــل می کنـــد. 

بســـیاری از آثـــار متأخـــر پولکـــه بـــه نظـــر »زنـــده« یـــا خود-کُنــِـش ور 

ـــه نقاشـــی خـــود- ـــن افســـانه ی کهـــن ک ـــه راســـتی ای می رســـند. ب

ـــده اســـت،  ـــد نقاشـــی زن کنـــش ور اســـت، افســـانه ای کـــه می گوی

در این آثار احساس می شود؛ هرچند به شکلی طعنه آمیز.   

ــا کنـــش وری ای صحبـــت  ــه نـــوع زنـــده بـــودن یـ ــاره ی چـ ــا دربـ امـ

می کنیـــم؟ کنـــش وری ای کـــه مـــورد نظـــر مـــن اســـت بـــا حـــس 

ــا ایجـــاد می شـــود و از زمـــان  زنـــده ی زیباشناســـانه ای کـــه در مـ

رنســـانس تـــا کنـــون ســـتایش شـــده اســـت پیونـــد کمـــی دارد.۸ آن 

ــا  ــر مـــن اســـت کـــه هنگامـــی در مـ حـــس زنـــده بودنـــی مـــد نظـ

ـــد از  ـــی کـــه هنرمن ایجـــاد می شـــود کـــه نتیجـــه ی نقاشـــانه ی زمان

زندگـــی و کارش روی آن گذاشـــته را حـــس می کنیـــم. بـــه راســـتی 

ــده« ـــــ  ــا »کار زنـ ــی بـ ــد نقاشـ ــر می رسـ ــه نظـ ــات بـ ــر اوقـ بیش تـ

مفهومـــی مارکســـی ـــــ غنـــی شـــده اســـت.9 امـــا درحالی کـــه نقاشـــی 

ایـــن کار زنـــده را دربـــردارد نمی تـــوان ارزشـــش را تنهـــا بـــه ایـــن 

ـــده ی کار نیـــز هســـت ـــــ و ایـــن  ـــار آن دربردارن ـــرا در کن دانســـت زی

یکـــی از امتیازهـــای بســـیار نقاشـــی اســـت. بـــه نظـــر می رســـد کار 

و دوران زندگـــی هنرمنـــد در نقاشـــی ذخیـــره شـــده اســـت. عبـــارت 

بـــه نظـــر می رســـد را بـــه کار می بـــرم زیـــرا بـــرای ایجـــاد ایـــن تأثیـــر 

نمایـــه ای نیـــازی نیســـت کـــه هنرمنـــد حتـــی بـــه بـــوم اثـــرش دســـت 

بزنـــد. ایـــن تأثیـــرات نمایـــه ای را می تـــوان در روش هـــای نقاشـــی 

مکانیکی یا ذهنیت پرهیز هم دید. 

ـــان آن چـــه  ـــی می ـــدی درون ـــه پیون ـــه آگاه باشـــیم ک ـــم اســـت ک مه

مـــن بـــه عنـــوان نمایه بودگـــی خـــاص نقاشـــی توصیـــف کـــردم ـــــ آن 

ـــه نظـــر می رســـد کار و گـــذر عمـــرْ خـــود را در نقاشـــی  ـــه کـــه ب گون

می نمایانـــد ـــــ و فـــرم ارزشـــش وجـــود دارد. اگـــر دقیق تـــر بگوییـــم 

فکـــر می کنـــم می تـــوان محبوبیتـــی را کـــه یـــک نقاشـــی بـــه دســـت 

مـــی آورد بـــه توانایـــی اش در ذخیـــره کـــردن زندگـــی و ســـاعات کار 

و زحمـــت مرتبـــط دانســـت. بـــر اســـاس نظریـــه ی ارزش کار کارل 

مارکـــس ارزش تنهـــا هنگامـــی می توانـــد بـــه چیـــزی مـــادی 

تبدیـــل شـــود کـــه کار )و بنابرایـــن عمـــر( در آن نهادینـــه و ذخیـــره 

ـــن رفـــت و گفـــت:  ـــر از ای ـــوان جلوت شـــده باشـــد.10 در نتیجـــه می ت

هیـــچ ارزشـــی بـــدون کار زنـــده وجـــود نـــدارد. از آن جـــا کـــه نقاشـــی 

ــود  ــده را در خـ ــه کار زنـ ــد کـ ــا کنـ ــاس را القـ ــن احسـ ــد ایـ می توانـ

ثبـــت کـــرده اســـت می توانـــد محبوبیـــت آن را در اقتصـــاد نویـــن 

از ســـوی جامعه شناســـان  مـــا توجیـــه کنـــد؛ اقتصـــادی کـــه 

به طـــور جایگزیـــن بـــا عبـــارت »شـــرایط پسا-فوردیســـم« )پائولـــو 

ویرنـــو( یـــا عبـــارت »کاپیتالیســـم شـــناختی« )یـــان مولیه-بوتـــان( 

و یـــا بـــا عبـــارت »کاپیتالیسم-شـــبکه« )لـــوک بولتانســـکی/ ایـــو 

را  نویـــن  اقتصـــاد  ایـــن  چیاپلـــو( توصیـــف می شـــود. آن چـــه 

ـــد ایـــن اســـت کـــه ظرفیت هـــای درکـــی و عاطفـــی  تعریـــف می کن

مـــا را هـــدف می گیـــرد. اگـــر بـــا ایـــن دیـــد بـــه آن بنگریـــم، شـــیوه ی 

ـــه شـــبکه های  ـــل می شـــود.  ب ـــه شـــئ تبدی ـــه ب زندگـــی ماســـت ک

اجتماعـــی ماننـــد توئیتـــر، اینســـتاگرام و فیس بـــوک فکـــر کنیـــد و 

ــا  ــی« مـ ــای زندگـ ــا »رخدادهـ ــه بـ ــه چگونـ ــید کـ ــن  بیندیشـ ــه ایـ بـ

بازاریابـــی می کننـــد. فکـــر می کنـــم در چنیـــن اقتصـــادی نقاشـــی از 

جایـــگاه خوبـــی برخـــوردار اســـت زیـــرا ایـــن حـــس را بـــه مخاطـــب 

القـــا می کنـــد کـــه بـــا زندگـــی مؤلفـــش سرشـــته اســـت. ایـــن 

می توانـــد بازگشـــت توجه هـــا بـــه نقاشـــی را توضیـــح دهـــد ـــــ 

هنـــوز هـــم در بـــاالی سلســـله مراتـــب هنـــری قـــرار دارد و باالتریـــن 

قیمـــت را از آن خـــود می کنـــد؛ بـــه ویـــژه در حراج هـــا حتـــی بـــا 

محدوده های قیمت  )آدورنو( هنر.

۴1 ۴۰



ــژه  تعریفـــی بســـط داده شـــده از نقاشـــی دربردارنـــده ی ویـ
بودن آن 

ــم  ــر نمی توانیـ ــا دیگـ ــه مـ ــد کـ ــی می رسـ ــر بدیهـ ــه نظـ ــدا بـ در ابتـ

ـــا دیـــدگاه  نقاشـــی را بـــا عکســـی روی بـــوم یکســـان ببینیـــم، کـــه ب

تاریـــخ هنرشناســـانی ماننـــد دیمیـــش یـــا ماریـــن همسوســـت. در 

گـــذر تاریـــخ  بســـیاری از ســـبک های پیـــش و پـــس از جنـــگ 

جهانـــی دوم ـــــ ماننـــد »طبیعـــت بی جـــان« )1920( اثـــر فرانســـیس 

پیکابیـــا تـــا هنرمندانـــی ماننـــد ایـــو کلیـــن و نیـــل تورونـــی ـــــ چنیـــن 

تعریف دست و پا بسته ای از نقاشی را رد کرده اند.  

ــد  ــه چنـ ــکافانه تر بـ ــی موشـ ــا نگاهـ ــا بـ ــم تـ ــالش کنـ ــد تـ بگذاریـ

نمونـــه، راه هـــای گوناگونـــی را نشـــان دهـــم کـــه نقاشـــی بـــا آن هـــا 

ـــه روی  ـــر گذاشـــته و درهایـــش را ب ـــا را از محدوده هایـــش فرات پ

زیســـت جهان )Lebenwelt( گشـــوده اســـت. بـــه ایـــن نکتـــه 

توجـــه کنیـــد کـــه هـــر تالشـــی بـــرای زیـــر ســـؤال بـــردن مرزهـــا و 

محدوده هـــای نقاشـــی در گذشـــته دســـت آخـــر امتیـــازی بـــه آن 

افـــزوده اســـت. »طبیعـــت بی جـــان« پیکابیـــا در این جـــا مـــورد 

بررســـی اســـت. ایـــن تنهـــا نشـــان دهنـــده ی گســـترده شـــدن 

نشـــانه ی  بلکـــه  نیســـت  نقاشـــی  محدوده هـــای  پرشـــتاب 

آمیختگـــی نقاشـــی بـــا چیـــزی بیرونـــی اســـت: نقاشـــی در جایـــگاه 

ـــا چســـباندن  ـــا ب کاالی مصرفـــی. از ســـویی دیگـــر نقاشـــی پیکابی

ـــه  ـــوم ب ـــه ســـطح ب یـــک کاالی مصرفـــی ـــــ عروســـِک میمـــون ـــــ  ب

خـــود  آن  از  را   )Readymade( حاضرآمـــاده  مفهـــوم  راســـتی 

می کنـــد.11 امـــا برخـــالف نقدهـــای معمـــول کـــه ایـــن کار را تهدیـــدی 

بـــرای اعتبـــار نقاشـــی می بیننـــد، می اندیشـــم کـــه ایـــن حاضرآمـــاده 

در واقع روح تازه ای در آن دمیده است. 

اگـــر حاضرآمـــاده را آن گونـــه کـــه جـــان رابرتـــس می گویـــد راه 

حـــوزه ی  بـــه  دیگـــران  کار  و  دســـتمزد  بـــدون  کار  یافتـــن 

زیبایی شناســـی12 بپنداریـــم، می توانیـــم ادعـــا کنیـــم هنگامـــی کـــه 

کارِ  از  انبـــاری  می پذیـــرد  خـــود  در  را  حاضرآماده هـــا  نقاشـــی 

اجتماعـــی زنـــده می شـــود. آمیختگـــی نقاشـــی بـــا حاضرآمـــاده 

نمـــادی از جـــان بخشـــیدن دوبـــاره به نقاشـــی اســـت. امـــا »طبیعت 

بی جـــان« پیکابیـــا هم چنیـــن دربردارنـــده ی پیام هایـــی دیگـــر 

اســـت: عبـــارت طبیعـــت بی جـــان و نـــام هنرمندانـــی کـــه اســـتادان 

فرانسیس پیکابیا، 
»طبیعت بی جان«، 

رنگ روغن و عروسک میمون 
روی مقوا، 1920، موزه ی 

گوگنهایم، نیویورک.

۴۳ ۴۲



و  رنـــوار  ســـزان،  ماننـــد  می شـــوند  پنداشـــته  پیشکســـوت 

رامبرانـــت روی ســـطح بـــوم نقاشـــی شـــده اســـت. ایـــن نوشـــته ها 

تبدیـــل بـــه یـــک گـــزاره ی زبان شـــناختی می شـــوند کـــه جانمایـــه ای 

ـــد ـــــ دســـت کم  را کـــه نقاشـــی مدعـــی آن اســـت تضعیـــف می کنن

ـــی  ـــر، نقاشـــی هم زمـــان جان ـــگاه نخســـت. در بررســـی بیش ت در ن

دوبـــاره می گیـــرد زیـــرا بـــه نظـــر می رســـد ســـخن می گویـــد، 

ـــد  ـــد کـــه می توانن ـــه شـــکلی خامـــوش. و تنهـــا جاندارانن ـــد ب هرچن

ــرای  ــی  ـــــ  بـ ــه ایـــن نقاشـ ــدازه  کـ ــان انـ ــه همـ ــد. بـ ســـخن بگوینـ

پذیـــرش جهـــان کاالشـــدگی کار و گزاره هـــای نوشـــتاری ـــــ بـــاز 

شده، جان و زندگی نیز به دست آورده است. 

مرزهـــای نقاشـــی نیـــز هنگامـــی کـــه بـــا بـــدن هنرمنـــد و عناصـــر 

مجموعـــه ی  ماننـــد  رفـــت،  میـــان  از  شـــد  ترکیـــب  حرکتـــی 

در  یـــا  کلیـــن  ایـــو  از   )19۶0( بدن نگاره هـــا(  )یـــا  انتروپومتریـــز 

از  جـــدا  گـــروه گوتـــای.  نقاشـــی/پرفورمنس های ســـال 19۶۵ 

ــی ها و  ــتن نقاشـ ــم پیوسـ ــه هـ ــا بـ ــن پرفورمنس هـ ــات ایـ جزئیـ

ــود.  ــی از زندگـــی می شـ ــر شـــدن نقاشـ ــی پـ ــم بانـ ــاز هـ ــا بـ بدن هـ

حتـــی می تـــوان تـــا جایـــی پیـــش رفـــت کـــه بگوییـــم »نقطـــه ی 

ــی  ــه نقاشـ ــاره بـ ــی دوبـ ــان بخشـ ــی جـ ــس« بانـ ــف پرفورمنـ عطـ

شـــد. اثـــر »پارچـــه ی بـــزرگ سوءاســـتفاده« )19۶۸( نمونـــه ای دیگـــر 

اســـت از این کـــه چگونـــه مرزهـــای باریـــک تصویـــر روی بـــوم 

هنگامـــی کـــه بـــا بـــدن هنرمنـــد ترکیـــب می شـــوند از بیـــن می رونـــد. 

امـــا بـــاز هـــم بـــه ایـــن کار احساســـی از زنـــده بـــودن داده می شـــود. 

پارچـــه ای کـــه ماننـــد یـــک لبـــاس پوشـــیده شـــده اســـت بـــه تنهایـــی 

نشـــان دهنـــده ی آشـــتی میـــان دو عرصـــه ی هنرهـــای زیبـــا و 

ـــه  ـــر ب ـــردی اســـت )طراحـــی پوشـــاک و دیزایـــن(. اث هنرهـــای کارب

دلیـــل نزدیکـــی بـــه بـــدن هنرمنـــد قـــدرت بیش تـــری پیـــدا می کنـــد. 

ماننـــد شـــئ ای کهـــن کـــه بـــا ســـازنده و زندگـــی آفریننـــده اش در 

تمـــاس بـــوده ـــــ آِن او را را دربـــردارد. ناســـزاها و توهین هایـــی کـــه 

رویـــش نوشـــته شـــده اند آن را بـــه شـــئ ای گفتمانـــی تبدیـــل 

می کنـــد کـــه بـــا مـــا ســـخن می گویـــد و بنابرایـــن بـــه نظـــر زنـــده 

می رسد. 

چنیـــن نیـــرو بخشـــیدن بـــه نقاشـــی را هم چنیـــن می توانیـــم در 

ــه نقاشـــی های پـــس از جنـــگ جهانـــی دوم  ــیوه ای ببینیـــم کـ شـ

آموزه هـــای نقـــد نهـــادی را در خـــود گنجاندنـــد، ماننـــد هنرمندانـــی 

ــر نمی تـــوان  چـــون نیـــل تورونـــی و دنیـــل  بـــورن. بی شـــک دیگـ

ـــا یـــک تصویـــر تخـــت آویختـــه بـــه دیـــوار دیـــد.13  نقاشـــی را برابـــر ب

نقاشـــی خـــود را آن چنـــان کـــه در کار تورونـــی می بینیـــم در جایـــگاه 

یـــک ســـری نشـــانه ارائـــه می کنـــد کـــه از مرزهـــای بـــوم گـــذر 

ـــوان  ـــد. می ت ـــوار کار می کن ـــه جـــای آن روی ســـطح دی ـــد و ب می کن

گفـــت کـــه ایـــن نشـــانه ها بـــه گونـــه ای فعـــال بـــه درون فضـــای 

نمایـــش می آینـــد تـــا اهمیـــت شـــرایط نهـــادی نقاشـــی را برجســـته 

کننـــد. این گونـــه مداخلـــه بـــا ایـــن اندیشـــه گـــره خـــورده اســـت کـــه 

ـــی گشـــایش های  ـــد بان ـــا نقاشـــانه می توانن ـــری ی حرکت هـــای هن

معرفـــت شـــناختی شـــوند. آن هـــا قـــرار اســـت چیـــزی را آشـــکار 

ــگاه عامـــل  ــد در جایـ ــا می تواننـ ــه آن هـ ــی کـ ــه ایـــن معنـ ــد، بـ کننـ

ــه  ــر از ویژگی هایـــی می شـــود کـ ــر نقاشـــی پـ ــاری دیگـ ــند. بـ باشـ

نشانه ای از هنرمندند. 

بـــه نظـــر دشـــوار و حتـــی ناممکـــن می رســـد کـــه بـــا چنیـــن شـــرایطی 

ـــه  ـــم. چگون ـــرز نقاشـــی را مشـــخص کنی ـــه طـــور قطـــع حـــد و م ب

می توانیـــم ویژگی هـــای چیـــزی را تعییـــن کنیـــم کـــه آشـــکارا از آن 

ویژگی زدایی شده است؟

۴۵ ۴۴



چیـــز دیگـــری کـــه بـــر ایـــن دشـــواری ها می افزایـــد ایـــن اســـت کـــه 

بســـیاری از نقاشـــان فعالیت های شـــان را بـــه نقاشـــی محـــدود 

و  فیلم هـــا  کـــه  می اندیشـــم  ســـیلمن  امـــی  بـــه  نمی کننـــد. 

دیاگرام هایـــش بخـــش مهمـــی از کارش هســـتند. در نمونه هایـــی 

دیگـــر، آثـــار چاپـــی جایـــگاه نقاشـــی را بـــاال برده انـــد، ماننـــد کارهـــای 

مارتیـــن کیپنبرگـــر کـــه پوســـترها )و نـــه تنهـــا خود-نگاره هـــا( در 

جایـــگاه وســـیله ای بـــرای تبلیـــغ خـــود عمـــل می کردنـــد. مســـئله 

ـــر را از آن خـــود  تنهـــا ایـــن نیســـت کـــه نقاشـــی اشـــکال دیگـــر هن

می کنـــد و از آن هـــا می آمـــوزد بلکـــه در جایـــگاه »چشـــم اندازی 

ضمنـــی« بـــرای دیگـــر روش هـــای غیرنقاشـــانه نیـــز عمـــل می کنـــد.14 

بـــه هنرمندانـــی ماننـــد جـــف وال یا ولفگانگ تیلمانس بیندیشـــید 

ـــد  ـــه عکاســـی می توان کـــه کارشـــان نشـــان داده اســـت کـــه چگون

نقـــش بازنمایانـــه و روایـــی نقاشـــی را از آن خـــود کنـــد، چگونـــه 

می توانـــد ســـطوح مـــادی ای را بـــه وجـــود آورد کـــه تقلیـــدی از 

ســـطح نقاشـــی های انتزاعـــی هســـتند. کدهـــای نقاشـــی بســـط 

پیـــدا کرده انـــد، بـــه ویـــژه در روش هـــای هنـــری ای کـــه در اصـــل 

می خواســـتند خـــود را از نقاشـــی جـــدا کننـــد.1۵ هنگامـــی کـــه 

ــه  ــر همـ ــر سـ ــایه ای بـ ــن سـ ــی چنیـ ــنت های نقاشـ ــن و سـ قوانیـ

چیـــز انداخته انـــد جـــای شـــگفتی نیســـت کـــه بـــه ســـوی تعریفـــی 

بســـیار انعطاف پذیر از نقاشـــی کشـــیده شـــویم و آن را همه جـــــــــا
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 ببینیـــم. اگـــر بـــا چنیـــن دیـــد باالیـــی بـــه ایـــن موضـــوع بنگریـــم 

حتـــی آثـــار ســـرهم بندی هنرمنـــدی ماننـــد ریچـــل هریســـون هـــم 

می تواننـــد نقاشـــی بـــه شـــمار بیاینـــد چـــرا کـــه گفتمانـــی نقاشـــانه 

ماننـــد امپرسیونیســـم یـــا اکسپرسیونیســـم انتزاعـــی را القـــا 

می کننـــد. امـــا بـــه جـــای کار کـــردن بـــا تعریفـــی انعطاف پذیـــر و 

را  نقاشـــی  از  ایـــده ای  می خواهـــم  نقاشـــی  از  دل بخواهـــی 

پیشـــنهاد دهـــم کـــه در آن از ســـویی گســـتره ی چنـــد وجهـــی 

تاریخـــی نقاشـــی را می پذیـــرد و از ســـویی دیگـــر بـــه ویژگی هـــای 

باقـــی مانـــده ی آن چنـــگ می زنـــد. اگـــر ویژگی هـــای نقاشـــی 

وجـــود نداشـــتند معنایـــی نداشـــت کـــه دربـــاره ی نقاشـــی حـــرف 

بزنیـــم. بـــه ایـــن دلیـــل در بخـــش بعـــدی واژه ی نقاشـــی بـــه 

روش هایـــی گفتـــه می شـــود کـــه از لبـــه ی قـــاب بیـــرون می زننـــد 

یـــا  بـــوم  روی  نقاشـــی  ویژگی هـــای  هم چنـــان  در حالی کـــه 

گوناگونی هایـــی را حفـــظ می کننـــد کـــه در ایـــن عرصـــه وجـــود 

دارد. ایـــن اجـــازه می دهـــد مـــا تعریفـــی گســـترده از نقاشـــی 

ــی  ــی از نقاشـ ــذر از ویژگی زدایـ ــون در گـ ــا چـ ــیم. امـ ــته باشـ داشـ

هنـــوز هـــم بـــا گوناگونی هایـــی از تصویـــر روی بـــوم رو بـــه رو 

می شـــویم می توانیـــم بپذیریـــم کـــه نقاشـــی هم چنـــان موفـــق 

می شود چیزی مختص به خود را به دست آورد. 

پیوند نزدیک میان کاال و فرد

امـا هنگامـی کـه نقاشـی بـا روندهـای دیگـر ـــ از حاضرآمـاده و 

افزوده هـای زبانـی گرفتـه تـا بدن هـا و خردورزی هـای نقد نهادی 

ـــ ترکیب شـده اسـت، چگونـه می توان این خاصیـت باقی مانده 

را فهمیـد؟ آیـا تصویـر روی بـوم پتانسـیل القـای حسـی از زنـده 

بـودن را دارد، پتانسـیلی کـه دیگـر فرم هـای هنـری بـه درجـه ای 

دیگر یا پایین تر توانایی اش را دارند؟ برای بهتر فهمیدن نیروی 

نقاشـی با موضوع برخوردی نشانه شناسـانه خواهم داشت که 

بـرای فهـم بهتـر نقاشـی را نوعـی زبـان فـرض می کنـد. بـه طـور 

دقیق تر از اقتباسی از مفهوم نمایه بودگِی چارلز اس.پییرس با 

تغییراتی استفاده می کنم.

اگـــر از نـــگاه نشانه شـــناختی بـــه نقاشـــی بنگریـــم ـــــ در جایـــگاه 

شـــکلی از تولیـــد نشـــانه ـــــ دو امتیـــاز خواهیـــم داشـــت: 1( بـــه مـــا 

ایـــن امـــکان را می دهـــد کـــه حضـــور نشـــانه های نقاشـــانه را در 

غیرنقاشـــی متوجـــه شـــویم )کـــه بـــه ایـــن معنـــی نیســـت کـــه بایـــد 

تـــا جایـــی پیـــش رویـــم کـــه بـــرای نمونـــه یـــک ســـرهم بندی 

نقاشـــی شـــده از هریســـون را در جایـــگاه نقاشـــی بپذیریـــم.( و 2( 

بـــه مـــا اجـــازه می دهـــد کـــه پیونـــد محکـــم میـــان کاال و فـــرد 

)هنرمنـــد( را، کـــه بـــه نظـــر می رســـد در تصویـــر روی بـــوم ماننـــد 

تـــار و پـــود بـــه هـــم گـــره خورده انـــد، متوجـــه شـــویم و توضیـــح 

دهیـــم. ممکـــن اســـت در جـــا مخالفـــت کنیـــد کـــه دیگـــر فرم هـــای 

هنـــری ای هـــم ماننـــد هنـــر پرفورمنـــس هســـتند کـــه در آن هـــا مـــا 

هنرمنـــد  شـــخصیت  میـــان  نیرومند تـــر  حتـــی  پیونـــدی  بـــا 

)شـــخصیت او بـــه معنـــی فـــردی کـــه در اجتمـــاع نقش هـــای 

گوناگونـــی ایفـــا می کنـــد( و کاالیـــی کـــه ارائـــه می دهـــد روبـــه رو 

ـــه نظـــر می رســـد کـــه  می شـــویم. ایـــن بی تردیـــد درســـت اســـت: ب

کاال و فـــرد در پرفورمنـــس هم پوشـــانی دارنـــد؛ کاال فـــرد می شـــود 

)البتـــه نـــه شـــخصیت واقعـــی فـــرد بلکـــه نســـخه ای بســـیار 

صحنه پـــردازی شـــده از او(. در پرفورمنـــس کاال فـــرد اســـت و 

ــا و  بـــدون او نمی توانـــد وجـــود داشـــته باشـــد )جـــدا از عکس هـ

ثبـــت و ضبـــط ویدئویـــی(. برعکـــْس هم معنایـــی میـــان کاال و 

فـــرد  از طریـــق تصویـــر روی بـــوم بـــه مـــا می رســـد. در حالی کـــه بـــه 
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امـــا  را دربـــردارد  نظـــر می رســـد نقاشـــی کمابیـــش هنرمنـــد 

نمی تـــوان آن را در شـــخصیت فـــرد خالصـــه کـــرد. چیـــزی کـــه از 

آفریننـــده اش  ایـــن تولیـــد نقاشـــانه در حـــد  خالصـــه شـــدن 

جلوگیـــری می کنـــد مادیـــت خـــاص آن اســـت. پیش تـــر لئـــون 

بتیســـتا البرتـــی دربـــاره ی نقاشـــی در جایـــگاه »مینروایـــی قابـــل 

لمس تـــر«1۶ گفتـــه و بـــه ایـــن مادیـــت خـــاص اشـــاره کـــرده اســـت، 

بـــه این کـــه چیـــزی ســـر راه ایســـتاده اســـت. کاال و فـــرد هـــر دو بـــه 

یکدیگر اشاره دارند اما در یکدیگر فرونمی ریزند. 

تصـور  آن چـه مخاطـب  از  اسـت  پـر  نقاشـی  دیگـر،  بـه کالمـی 

می کند شـخصیت هنرمند اسـت اما نقاشـی را نمی توان به این 

شـخصیت تقلیل داد. حتی تاریخ هنرشـناس برجسته ای مانند 

دنیـل اراس بـه ایـن »اندیشـه ی جنون آمیـز« اعتـراف کـرده کـه 

می تـوان حـس کـرد کسـی ماننـد پییـرو دال فرانچسـکا هنگامـی 

کـه روبـه روی یکـی از فرسـکوهایش ایسـتاده اسـت چـه رویایی 

در سـر و چه تصویری در اندیشـه داشـته اسـت.17 آشـکار اسـت 

کـه اراس بـه حضـور پییـرو در تولیـدش بـاور نـدارد امـا اعتـراف 

و  اندیشـه ها  از  گـذر  )در  هنرمنـد  شـخصیت  کـه  می کنـد 

رویاهایش( در آن حاضر است. 

نمایه بودگی ویژه ی نقاشی

پیشـــنهاد می کنـــم کـــه حضـــور شـــبح وار مؤلـــف غایـــب در نقاشـــی 

را در پیونـــد بـــا ســـازوکار واقعـــی کارکـــرد نشـــانه ها ببینیـــم. 

بـــر اســـاس گفتـــه ی پییـــرس یـــک نمایـــه بـــه دلیـــل پیونـــد فیزیکـــی 

بـــا داِل خـــود اســـت کـــه چیـــزی را نشـــان می دهـــد: »نمایـــه 

پیونـــدی فیزیکـــی بـــا شـــئ دال خـــود دارد؛ آن هـــا جفتـــی ارگانیـــک 
را شکل می دهند.« 1۸

پییــرس بــرای نمونــه ای از ایــن »دســته از نشــانه ها« که در پیوند 

»نقطــه بــه نقطــه« بــا شــئ اصلــی هســتند بــه عکاســی اشــاره 

می کنــد.19 جــدا از ایــن پرســش کــه آیــا می توانیــم ثبــت عکاســی 

ــا نشــانه از یــک شــئ در نظــر  ــر ی ــوان اث ــه عن ــور را ب از شــرایط ن

بــه عکاســی  نــه، ارجاعــی کــه پییــرس در این جــا  یــا  بگیریــم 

می دهــد پیامد هــای دور و درازی پیــدا می کنــد. عکاســی از ســوی 

تاریــخ هنرشناســان بســیاری در جایــگاه برتریــن فــرم هنــری 

نمایــه ای بــه شــمار آمــده اســت، زیــرا خــود بــه خــود ثبتــی از شــئ 

را بــدون در نظــر گرفتــن مؤلفــش ارائــه می دهــد. ایــن اجــازه 

را  آن  آگاهانــه  یــا  بپردازیــم  تألیــف  مفهــوم  بــه  کــه  می دهــد 

ــارت دیگــر، نمایــه معمــواًل در  ــه عب ــی بپنداریــم. ب جایگاهــی خال

جایــگاه ابــزاری ضدســلیقه و ذهنیت گریــز پنداشــته می شــود 

ــرد. مــن گونــه ای  کــه تألیــف و نقــش مؤلــف را زیــر ســؤال می ب

دیگــر از نمایه بودگــی را بــرای نقاشــی در نظــر می گیــرم کــه دقیقــاً 

نمایه گــی  نشــانه های  در حالی کــه  می کنــد.  عمــل  برعکــس 

پیونــدی فیزیکــی را ایجــاد می کننــد  ــــ یــا بــه نظــر می رســد کــه 

این گونــه باشــد ــــ ایــن پیونــد بــا یــک شــئ نیســت بلکــه بــا کســی 

اســت کــه اثــری از خــود برجــای گذاشــته اســت. مــن از مــدل 

پییرســی اســتفاده می کنــم امــا در آن تغییــرات اندکــی می دهــم. 

در حالی کــه پییــرس بــر پیونــد واقعــی و فیزیکــی میــان نمایــه و 

اُبــژه پافشــاری می کنــد، مــن بــر نیــروی اندیشــمندانه ی نمایــه در 

برانگیزاندن پیوند فیزیکی تأکید دارم. نقاشــی داشــتن پیوندی 

فیزیکــی بــا آفریننــده اش را بــه مــا القــا می کنــد. البتــه مــا چنیــن 

نشــانه های نمایــه ای را در دیگــر فرم هــای هنــری ماننــد فیلــم یــا 
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عکاســی هــم می بینیــم ــــ بــرای نمونــه پیش تــر هــم اشــاره کــردم 

کــه خطــوط روی فیلم هــا یــا تابــش نــوری کــه آگاهانــه روی 

از  را می تــوان نشــانه هایی  افتــاده اســت  فیلم هــای عکاســی 

مؤلــف آن دانســت. امــا در حالی کــه عکاســی آن گونــه کــه روالن 

بــارت می گویــد معمــواًل بــه پتانســیل اســتثنایی اش برای نشــان 

دادن واقعیــت شــناخته می شــود، برعکــس نقاشــی معمــواًل 
تأثیر مؤلفش را آشکار می کند.20

دســـت آخـــر، اگـــر مـــن نمایه بودگـــی را در پیونـــد بـــا نقاشـــی بپنـــدارم 

بـــه ایـــن معنـــی نیســـت کـــه شـــکافی کـــه میـــان اثـــر هنـــری و آن چـــه 

را وجـــود »اصیـــل« خـــود هنرمنـــد پنداشـــته می شـــود نادیـــده 

گرفتـــه ام. آن چـــه در نشـــانه های نمایـــه ای نقاشـــی بـــا آن برخـــورد 

ــد  ــود هنرمنـ ــده ی خـ ــکار شـ ــت آشـ ــم اصالـ ــدان هـ ــم چنـ می کنیـ

نیســـت. در جایـــگاه نمایـــه ایـــن نشـــانه ها می تواننـــد حضـــور 

)پنداشـــته شـــده ی( هنرمنـــد غایـــب را نشـــان دهنـــد. بـــه عبـــارت 

دیگـــر نقاشـــی زبانـــی بســـیار دگرگـــون اســـت کـــه از شـــماری 

تکنیـــک، شـــیوه و مهـــارت تشـــکیل شـــده کـــه راه را بـــرای تصـــوری 

از حضـــور مصنوعـــی مؤلـــف در جایـــگاه عنصـــری تأثیرگـــذار بـــاز 

ـــدان از ایـــن ابزارهـــا و پتانســـیلی کـــه  ـــد. بســـیاری از هنرمن می کن

در ایجـــاد قـــدرت دارنـــد آگاهنـــد و مخصوصـــاً  و یـــا از روی کنایـــه 

آن هـــا را بـــه کار می برنـــد تـــا ایـــن تأثیـــر را ایجـــاد کننـــد و آن را بـــه 

سخره بگیرند. 

قدرت کنشگر و پندارنده ی۲۱ نقاشی

ــه  ــت کـ ــاز نیسـ ــد نیـ ــه ای رخ دهـ ــر نمایـ ــن تأثیـ ــه ایـ ــرای این کـ بـ

هنرمنـــد دســـتش بـــه نقاشـــی بخـــورد، قلمـــو را کنـــار بگـــذارد یـــا 

رنـــگ را روی بـــوم پرتـــاب کنـــد. چـــاپ سیلک اســـکرینی از انـــدی 

دســـتیارانش  بـــه  را  خـــود  کار  اوقـــات  بیش تـــر  کـــه  وارهـــل 

می ســـپرد یـــا در نمونـــه ای متأخرتـــر نقاشـــی های چاپـــی ویـــد 

ــم  ــد کـ ــه ی هنرمنـ ــور نهفتـ ــی از حضـ ــاندن حسـ ــون در رسـ گویتـ

ـــی  ـــن اســـت کـــه نقص های ـــه ای ـــرای نمون ـــی آن ب ـــد ـــــ کـــه بان ندارن

بـــه عمـــد تصحیـــح نشـــده باقـــی گذاشـــته شـــده اند یـــا ترکیبـــی از 

رنگ هـــای گزینـــش شـــده اســـتفاده شـــده اند یـــا در تصویـــر 

اصالحـــات افـــزوده انجـــام گرفتـــه اســـت. آن گونـــه کـــه پییـــرس 

ــر را لمـــس  ــی اثـ ــور فیزیکـ ــه طـ ــد بـ ــر هنرمنـ ــی اگـ ــد حتـ می گویـ

نکـــرده باشـــد بـــاز هـــم اثـــر نشـــانه های نمایـــه ای را دربرخواهـــد 

داشـــت کـــه می تواننـــد توجـــه مـــا را بـــه خـــود جلـــب کننـــد زیـــرا 

ــن  ــه در ایـ ــد کـ ــرار گرفته انـ ــود قـ ــژه ی خـ ــروی اُبـ ــر نیـ ــت تأثیـ تحـ

مـــورد ســـوژه ی اصلـــی اســـت ـــــ شـــخصیت هنرمنـــد. امـــا آیـــا 

ایـــن ادعاهـــا را داشـــت؟  نمی تـــوان دربـــاره ی مجســـمه هـــم 

از  انبوهـــی  کـــه  اســـت  نقاشـــی  تنهـــا  ایـــن  امـــا  بی تردیـــد. 

گفتمان هـــای تاریخـــی را پشـــت ســـرش دارد کـــه شـــاهدی بـــر 

نیـــروی کنشـــگر آن هســـتند. در ایـــن عرصـــه ناگزیـــر بـــه یـــاد 

بخشـــی از اثـــر هـــگل بـــه نـــام »زیبایی شناســـی: مقاالتـــی دربـــاره ی 

هنـــر زیبـــا« )1۸3۵-1۸3۸(  می افتیـــم جایـــی کـــه نقاشـــی را از 

دیگـــر فرم هـــای هنـــری جـــدا می کنـــد بـــه دلیـــل این کـــه راه را بـــه 

ـــاً الیتناهـــی کنشـــگری و پنداشـــتنی«  ـــی تناهـــی و ذات روی »مبان

را  بـــه گفتـــه ی هـــگل مـــا در نقاشـــی چیـــزی  بـــاز می کنـــد.22 

می بینیـــم کـــه در خودمـــان فعـــال اســـت و مـــا را بـــه جلـــو می بـــرد. 

ایـــن اســـت کـــه باعـــث می شـــود بـــا آن احســـاس راحتـــی و 

آشـــنایی )einheimischer( کنیـــم. بی شـــک تـــالش هـــگل بـــرای 

ـــی  ـــه معن ـــه ب قـــرار دادن نقاشـــی در مـــدل کنشـــگری ـــــ کنشـــگر ن

دیـــدگاه و ذهنیـــت  هنرمنـــد بلکـــه در معنایـــی گســـترده تر و 

ــــ بـــه تجســـم انسان شناســـانه ای پـــر از گرفتـــاری می رســـد.  کلی تـــرـ 
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افـــزون بـــر ایـــن نمی تـــوان اعتبـــار جامعـــی را بـــرای ایـــن ادعـــا 

متصـــور شـــد زیـــرا در دوره ی زندگـــی هـــگل نقاشـــی از قـــاب خـــود 

بیـــرون نـــزده و بـــه قـــول دیویـــد جوزلیـــت »فراتـــر از خـــود« نرفتـــه 

بـــوده اســـت. بـــا وجـــود ایـــن مهـــم اســـت کـــه بـــه ایـــن نکتـــه توجـــه 

کنیـــم کـــه هـــگل نقاشـــی )و نـــه مجســـمه( را بـــه عنـــوان نمونـــه بـــه 

ــزه و  ــه انگیـ ــی اســـت کـ ــد نقاشـ ــه باشـ ــر چـ ــرده اســـت؛ هـ کار بـ

دلیلـــی بـــرای چنیـــن اندیشـــه هایی بـــرای او فراهـــم آورده اســـت. بـــه 

نظـــر مـــن ســـازوکار یگانـــه ای کـــه در اثـــر قـــرار گرفتـــن رنـــگ روی 

ســـطح بـــه وجـــود می آیـــد خـــود ایـــن حـــس را می دهـــد کـــه بـــا یـــک 

ـــی یـــک زندگـــی روانـــی مســـتقل ســـر و کار  ـــه معن مـــدل کنشـــگر ب

ـــدرو ادعـــا می کـــرد کـــه رنـــگ جایـــی  ـــد کـــه دی ـــاد بیاوری ـــه ی ـــم. ب داری

اســـت کـــه »شـــخصیت فـــرد و منـــش او« خـــود را نمایـــان می کنـــد. 

دیـــدرو پذیرفتـــه بـــود کـــه نقـــاش »اگـــر نـــه بیش تـــر از نویســـنده 
دست کم به اندازه ی او« خود را در اثرش آشکار می کند.23

هنگامـــی کـــه نقـــِد موضوعـــی نقاشـــی را موضـــوع قـــرار می دهـــد 

نشـــانه ها در نقاشـــی نمایـــه هســـتند زیـــرا ردپایـــی از هنرمنـــد بـــه 

شـــمار می آینـــد. حتـــی اگـــر بـــا شـــیوه ی واکاوی بـــا موضـــوع 

برخـــورد کنیـــم و بـــر ایـــن پافشـــاری کنیـــم کـــه ردپـــای هنرمنـــد در 

واکنـــش بـــه »شـــرایط فرمـــی، جدایـــی، تفرقـــه و تعویـــق«24 اســـت 

باز هم با شبحی از یک حضور سروکار داریم. 

اندیشـــه ی فرانـــک اســـتال کـــه می گفـــت نقاشـــی گونـــه ای از 

ـــه راســـتی بســـیار مناســـب اســـت حتـــی اگـــر  دســـت خط اســـت، ب

بیش تـــر اوقـــات از آثـــار خـــود او ایـــن برداشـــت می شـــود کـــه 

تـــالش در کم تـــر نشـــان دادن اهمیت دســـت خط دارند.2۵می توان 

ایـــن قانـــون را وضـــع کـــرد: هرچـــه نفـــی دســـت خط بیش تـــر 

باشـــد بـــه نظـــر می رســـد کـــه ایـــن نفـــیْ خـــود دســـت خط هنرمنـــد 

اســـت.2۶ ایـــن دربـــاره ی نقاشـــی هایی کـــه در آن هـــا بـــا بـــه کار 

بـــردن یـــک ابـــزار تـــالش شـــده اســـت از ضربـــه  قلـــم پرهیـــز شـــود 

نیـــز صـــادق اســـت، بـــرای نمونـــه در نقاشـــی های آبســـتره ی 

ـــه کار رفتـــه اســـت.  گرهـــارد ریشـــتر کـــه در آن هـــا کاردک بـــزرگ ب

بـــا حرکـــت دادن کاردک بـــزرگ روی نقاشـــی ریشـــتر حرکـــت بـــدن 

خـــود را بـــر آن ثبـــت کـــرده اســـت کـــه می توانـــد نشـــانه ای از او بـــه 

ـــارت دیگـــر، همـــه ی آن تالش هـــای گوناگـــون  ـــه عب ـــد. ب شـــمار آی

کـــه در نقاشـــی پـــس از جنـــگ دوم جهانـــی بـــا ابزارهـــا و روش هـــای 

ــرای کاهـــش  ــه ی شـــخصی بـ ــدگاه و اندیشـ ــد دیـ ــون ضـ گوناگـ

موضوعیـــت هنرمنـــد انجـــام شـــد دســـت آخـــر راه را بـــاز می گذارنـــد 

ــن  ــوند. و ایـ ــتی وارد شـ ــد و موضوعیتـــش از در پشـ ــه هنرمنـ کـ
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ـــد  ـــر تـــالش کرده ان ـــدان بیش ت ـــر هـــم مـــی رود هرچـــه هنرمن فرات

ـــر موضوعیـــت  ـــد آثارشـــان بیش ت خـــود را از آثارشـــان حـــذف کنن

هنرمنـــد را نشـــان می دهـــد و کنشـــگر بـــه نظـــر می آینـــد. انـــگار 

نقاشـــی خـــودش خـــود را نقاشـــی کـــرده اســـت. عمـــل از هنرمنـــد 

به نقاشی منتقل می شود. 

ارزش-فرمی ویژه ی نقاشی

امـــا توانایـــی نقاشـــی در القـــای حســـی کـــه بـــه آن »شـــبح حضـــور« 

ــود؟  ــه آن داده می شـ ــه بـ ــی دارد کـ ــه ارزشـ ــی بـ ــه ربطـ ــم چـ گفتـ

ارزش نـــه بـــه معنـــی »قیمـــت« بلکـــه بـــه معنـــی بهـــای نمادینـــی 

کـــه هنگامـــی کـــه بـــه شـــکل یـــک کاال بـــه چرخـــش درمی آیـــد بـــه 

آن داده می شود. 

ـــد نخســـت  ـــه شـــمار آی ـــری ارزشـــمند ب ـــر هن ـــک اث ـــه ی ـــرای این ک ب

بایـــد بـــه یـــک مؤلـــف نســـبت داده شـــود ـــــ می تـــوان گفـــت بـــه 

همیـــن دلیـــل اســـت کـــه اثـــر اشـــباع از کنش هـــای عمـــدی اســـت. 

شـــدت  نقاشـــی  نمایـــه ای  نشـــانه های  مـــورد  در  رونـــد  ایـــن 

می گیـــرد. بـــه نظـــر می رســـد در این جـــا هنرمنـــد ردپایـــی از خـــود 

بـــه جـــا گذاشـــته اســـت )حتـــی اگـــر ایـــن ردپـــا بـــه صـــورت مکانیکـــی 

تولیـــد شـــده باشـــد، ایـــن نشـــانه ی هنرمنـــد وجـــود دارد( کـــه 

احســـاس کاری عمـــدی را القـــا می کنـــد، اثـــر کـــه »تجلـــی یـــا 

نمایشـــی از کار و عمـــل اســـت« )آلفـــرد جـــل(.27 بنابرایـــن، نقاشـــی 

ـــر اســـت کـــه بـــه  بایـــد این گونـــه فهمیـــده شـــود کـــه شـــکلی از هن

طـــور ویـــژه نماینـــده ی بـــاوری اســـت  ـــــ کـــه در عرصـــه ی هنرهـــای 

دیـــداری بیش تـــر رایـــج اســـت ـــــ کـــه می گویـــد بـــا تجربـــه  یـــا خریـــد 

ــه  ــه آن چـ ــر هنـــری می تـــوان بـــه شـــکلی بی واســـطه تر بـ یـــک اثـ

دســـت یافـــت کـــه تصـــور می شـــود یگانگـــی هنرمنـــد و زندگـــی اش 

اســـت. سرپرســـت گالـــری تیـــت مـــدرن لنـــدن، کریـــس درکـــن بـــه 

تازگـــی هنگامـــی کـــه دربـــاره ی محبوبیـــت آثـــار آی وی وی و 

ـــای حـــس  ـــار او در الق ـــی آث ـــه توانای ـــرد ب ـــت می ک نیرو یـــش صحب

شـــریک شـــدن در زندگـــی آی وی وی اشـــاره کـــرد.2۸ یگانگـــی ای 

کـــه بـــه نقاشـــی پیونـــد داده می شـــود می توانـــد حتـــی بیش تـــر 

هـــم ایـــن حـــس را القـــا کنـــد کـــه هنرمنـــد »در تمـــاس« بـــا اثـــر 

بـــوده اســـت ـــــ چیـــزی کـــه در کپـــی یـــک نقاشـــی وجـــود نـــدارد. 

ـــد  ـــی« دارن ـــروی یادمان ـــری نوعـــی »نی ـــار هن در حالی کـــه همـــه ی آث

)بولتانســـکی/ آرنـــود اســـکر( چـــون بـــا فـــرد آفریننده شـــان پیونـــد 

خورده انـــد؛ ایـــن نیـــرو در نقاشـــی کارکـــردی واقعـــی پیـــدا می کنـــد. 

بنابرایـــن، نقاشـــی از پتانســـیل مـــورد نیـــاز بـــرای ســـیر کـــردن ایـــن 

عطـــش بـــرای ارائـــه ی چیـــزی مـــادی )کـــه تنهـــا در تصـــور این گونـــه 

اســـت( در برابـــر ارزش برخـــوردار اســـت. بـــه راســـتی نقاشـــی را 

می تـــوان در جایـــگاه نمایشـــی از ایـــن موضـــوع ارائـــه کـــرد کـــه 

ـــا شـــده اســـت:  ـــر پایـــه ی چیـــزی مـــادی و قابـــل لمـــس بن ارزش ب

کار و زحمت زنده ی هنرمند. 

بـــه یـــاد آوریـــم کـــه مارکـــس مفهـــوم ارزش را چگونـــه تعریـــف 

می کنـــد. بـــا این کـــه تئـــوری ارزش مارکـــس کاالهـــای هنـــری را 

باالتـــر  در ســـطحی  کـــه  دارم  بـــاور  اســـت،  نگرفتـــه  نظـــر  در 

نظریـــه ای پایـــه ای اســـت بـــرای فهمیـــدن ارزش ویـــژه ی هنـــر و بـــه 

خصـــوص نقاشـــی. مارکـــس ارزش را این گونـــه تعریـــف می کنـــد 

»کار در حالـــت منجمـــد« و بـــرای او ارزش مـــاده شـــده ی کار 

انســـانی اســـت.29 امـــا بـــرای مارکـــس کار می توانـــد دربردارنـــده ی 

ـــاز نیســـت کـــه  ـــد ارزش نی ـــرای تولی کار غیرمـــادی هـــم باشـــد ـــــ ب

کار فیزیکـــی انجـــام شـــده باشـــد یـــا مـــاده ای قابـــل لمـــس مصـــرف 

ــا  ــی یـ ــر مفهومـ ــه هنـ ــت کـ ــن معناسـ ــه ایـ ــن بـ ــد. ایـ ــده باشـ شـ
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نمایشـــی )منظـــور پرفورمنـــس آرت اســـت( هـــم شـــکل هایی از 

کار هســـتند کـــه تولیـــد ارزش می کننـــد. ارزش در این جـــا بـــه 

ــروی  ــده ایم: کاال نیـ ــب داده شـ ــا فریـ ــه مـ ــت کـ ــی اسـ ــن معنـ ایـ

کاری را کـــه انتظـــارش را داریـــم پنهـــان می کنـــد. اکنـــون مـــن ادعـــا 

می کنـــم کـــه ارزش کاالی هنـــری و بـــه ویـــژه نقاشـــی کارکـــردی 

برعکـــس دارد زیـــرا کار پنهـــان و پوشـــیده نشـــده اســـت بلکـــه بـــر 

تأثیـــرش دامـــن زده شـــده اســـت و  بـــه  و  تأکیـــد شـــده  آن 

زندگـــی ای را کـــه در آن جریـــان دارد یـــا تصـــور می شـــود کـــه در آن 

جریـــان دارد برجســـته می کنـــد. و ایـــن در مـــورد نقاشـــی های 

ــا  ــدون دخالـــت دســـت یـ ــی بـ ــکل مکانیکـ ــه شـ ــه بـ ــی کـ مفهومـ

بـــدون کار آفریـــده شـــده اند هـــم درســـت اســـت ـــــ اســـتفاده ی 

ـــه شـــمار  ـــد ب ـــردی هنرمن آن هـــا از »کار مـــرده« دســـت آخـــر کار ف

می آیـــد و بنابرایـــن بـــاز هـــم حـــس زنـــده بـــودن را بـــه مخاطـــب 

القا می کند. 

 حس زنده بودن در جایگاه سرمایه ی ارزشمند

ـــه موضـــوع بنگریـــم تصادفـــی نیســـت کـــه از  اگـــر از ایـــن زاویـــه ب

ابتـــدای دوره ی مدرنیســـم حـــس زنـــده بـــودن یـــک هـــدف محـــوری 

در هنرهـــای دیـــداری بـــوده و هـــم گفتمان هـــا هـــم آفرینش هـــای 

ــناختی را هدایـــت کـــرده اســـت. البرتـــی از همـــان موقـــع  زیباشـ

بـــاور داشـــت کـــه بـــه وجـــود آوردن زندگـــی و »حاضـــر کـــردن 

ـــروی آســـمانی«  انســـان های غایـــب« مأموریـــت نقاشـــی ـــــ و »نی

بـــه افـــرادی کـــه بازنمایـــی  ـــــ اســـت.30 انســـان های غایـــب  آن 

می شـــوند اشـــاره دارد نـــه بـــه شـــخصیت هنرمنـــد کـــه آثـــاری برجـــا 

می گـــذارد. القـــای حـــس زندگـــی در جایـــگاه یـــک ویژگـــی ســـتوده 

»پیشـــینه ای عجیـــب طوالنـــی دارد«.31 تولیـــد زندگـــی و حـــس 

زنـــده بـــودن تـــا اواســـط ســـده ی نوزدهـــم چنـــان جایـــگاه ایده آلـــی 

داشـــت کـــه نقاشـــی و مجسمه ســـازی تـــالش می کردنـــد تـــا آن 

کیفیـــت را فراهـــم کننـــد. در آوانـــگارد تاریخـــی ابتـــدای ســـده ی 

بیســـتم بـــه بازتعریـــف و تشـــدید ایـــن هـــدف برمی خوریـــم کـــه 

همـــه می دانیـــم می خواســـت ترجمـــان هنـــر را بـــه درون زندگـــی 

ــد.  ــام کنـ ــر ادغـ ــا هنـ ــی را بـ ــات زندگـ ــتی واقعیـ ــه راسـ ــاورد و بـ بیـ

امـــروز ارجـــاع عاطفـــی بـــه زندگـــی در آثـــار آوانـــگارد بـــه شـــکلی 

دیگـــر دیـــده می شـــوند، انـــگار کـــه نتیجـــه ی گفتمان هـــای داغ بـــر 

ســـر »روح جدیـــد کاپیتالیســـم« )بولتانســـکی/ شـــیاپلو( باشـــد 

که مشغول جذب زندگی است. 

بـــه نظـــر می رســـد نقاشـــی یکـــی از آخریـــن جاهایـــی اســـت کـــه 

تمایـــل بـــه یـــک پایـــه ی اساســـی بـــرای ارزش ســـیراب می شـــود. 

ضربه قلم هـــا بـــه تنهایـــی می تواننـــد در جایـــگاه نشـــانه های کار 

ـــن تصـــور  ـــن، نقاشـــی ای ـــده شـــوند. بنابرای ـــده خوان ـــت زن و فعالی

ــی از کار و  ــه بخشـ ــم بـ ــا می توانیـ ــه مـ ــد کـ ــا می کنـ ــی را القـ واهـ

تالشـــی کـــه صـــرف نقاشـــی شـــده اســـت چنـــگ زنیـــم ـــــ یـــا بـــا 

تجربـــه ی زیباشـــناختی آن یـــا بـــا خریدنـــش. جیمـــز ویســـلرِ نقـــاش 

پاســـخی هوشـــمندانه بـــرای ایـــن ماجـــرا داشـــت. هنگامـــی کـــه از 

او پرســـیدند چـــرا چنیـــن بهـــای باالیی برای نقاشـــی ای درخواســـت 

می کنـــد کـــه آفرینشـــش تنهـــا دو روز طـــول کشـــیده او پاســـخ 

داد:»ایـــن بهـــای دانـــش یـــک عمـــر اســـت.«32 قاعدتـــاً بایـــد دانـــش 

یـــک عمـــر زندگـــی بـــه درون ایـــن نقاشـــی پـــرواز کنـــد تـــا قیمتـــش را 

کـــه آشـــکارا حـــد و مـــرزی نـــدارد توجیـــه کنـــد. هیـــچ قیمتـــی برایـــش 

ـــد   ـــه راســـتی اگـــر نقاشـــی کار و عمـــر را فشـــرده کن ـــاد نیســـت. ب زی

به اندازه ی خود زندگی ارزشمند و گران بهاست. 

افـــزون بـــر ایـــن، نقاشـــی تصـــور وجـــود یـــک فضـــای خیالـــی را بـــه 
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ارمغـــان مـــی آورد، در حالی کـــه کار )حتـــی در حالـــت کار غیرمـــادی( 

بـــه راســـتی پنهـــان و قابـــل لمـــس و قابـــل تشـــخیص در مـــاده و 

ـــد. ســـازوکار فشـــرده و  ســـطح و ضرب قلم هـــای نقاشـــی می مان

ذخیـــره شـــدن زمـــان کار )یـــا کار غیرمـــادی( در تصویـــر روی بـــوم 

ـــم  ـــد فیل ـــا مدیوم هـــای زمان محـــور مانن ـــه ای اســـت کـــه ب ـــه گون ب

و عکاســـی متفـــاوت اســـت. تمـــام کاری کـــه در نقاشـــی ذخیـــره 

شـــده اســـت از ســـوی مخاطـــب در یـــک آن و نـــه در گـــذر زمـــان 

مـــا  گفـــت  کـــه  هنگامـــی  دوالکـــروا  اوژن  می شـــود.  تجربـــه 

می توانیـــم نقاشـــی را »در یـــک دَم« تجربـــه کنیـــم همیـــن را در 

ذهـــن داشـــت.33 و اگـــر نقاشـــی را »معمولـــی« بیابیـــم می توانیـــم 

از آن روی گردانیـــم تـــا از بـــروز کســـالت در خـــود جلوگیـــری کنیـــم. 

ایـــن بـــه ایـــن معنـــی اســـت کـــه نقاشـــی نـــه تنهـــا زندگـــی و زمـــان 

کار را فشـــرده می کنـــد بلکـــه تجربـــه ی هـــر دو را به طـــور هم زمـــان 

بـــه مـــا می دهـــد بـــه گونـــه ای کـــه می توانـــد بـــه نظـــر مـــا برســـد 

ولـــی در آن اجبـــاری نیســـت. اگـــر کاری را دوســـت نداشـــته باشـــیم 

ـــم در گـــذر زمـــان  ـــر آن، فیل ـــم. در براب ـــم از آن روی گردانی می توانی

ــا آن زمـــان  تأثیـــر می گـــذارد و نیـــاز اســـت کـــه بـــرای درک اثـــر بـ

بگذرانیـــم. البتـــه شـــکل های دیگـــری از هنـــر هـــم ماننـــد موســـیقی 

ـــد کـــه در ایجـــاد حـــس  ـــر هســـتند کـــه نشـــان داده ان ـــا تئات ـــاپ ی پ

زندگـــی موفق ترنـــد. امـــا هنرهـــای دیـــداری و بـــه ویـــژه نقاشـــی 

ــه  ــه بـ ــد کـ ــه می دهنـ ــادی ارائـ ــیء مـ ــی را در قالـــب یـــک شـ زندگـ

ایـــن ویژگـــی تقلیـــل پیـــدا نمی کنـــد و ایـــن تقلیـــل پیـــدا نکـــردن 

ـــد. توانایـــی نقاشـــی در این کـــه کامـــالً  اســـت کـــه جذابـــش می کن

آغشـــته بـــه زندگـــی ـــــ و زمـــان کار مؤلفـــش ـــــ بـــه نظـــر برســـد و 

هم چنـــان از آن جـــدا بمانـــد، آن را نماینـــده ای ایـــده آل بـــرای تولیـــد 

ارزش در اقتصـــاد نوینـــی می کنـــد کـــه مشـــغول جـــذب زندگـــی 

است. 
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تمرین کردن در/با مدیوم ها
نکاتی درباره ی رابطه  ی بین رقص، 

فیلم و نقاشی

)Sabeth Buchmann( َســبت بوخمان

ترجمه ی شــیوا یوردخانی

مدیوم ها در حرکت

از  پارادایماتیک/جانشــین گونه  فعالیتــی  به عنــوان  رقــص، 

تمریــن، زمانــی کــه در نقاشــی و ســینما نمایــش داده می  شــود 

چیــزی مثــل یــک مرجــع مشــترک می ســازد. در ایــن خصــوص، 

ــکا ارجــاع می دهــم کــه در ســال 2012  بــه بیانیــه ای از پیتــر کوبِل

Ar-( »هبــه مناســبت نمایــش دوبــار ی فیلمــش »آرنولــف راینــر

nulf Rainer, 1960( در ژانــر بــه اصطــالح فلیکــر1 قرائــت کــرد 

و در آن علیــه ترکیــب کــردِن فیلــم ســاختاری2 بــا عناصــر روایــی 

در  حالتــی سراســر مدرنیستی-فرمالیســتی ســخن گفــت. از 

نظــر کوبلــکا فیلــم، بــا توجــه بــه ماهیــت و خصلــت مدیوم هــا3، 

می توانــد آن چیــزی را  بــه انجــام رســاند کــه مدیــوم دیگــری 

قــادر بــه آن نیســت. امــا فیلــم کوبلــکا بــه وضــوح از رقــص 

گرفتــه شــده اســت. بســیار مشــابه بــه رقــص، کــه متشــکل از 

حرکــت اســت بــدون آن کــه بــه ســادگی آن را بازنمایــی کنــد، 

فیلــم ]آرنولــف راینــر[ مونتــاژی از تصاویــر منفــرد اســت کــه 
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توســط ویرایــش و از طریــق پروژکتــور بــه حرکــت در می آیــد. 

 motion( »در نتیجــه او می گویــد اصطــالِح »فیلــم متحــرک

منفــرد  تصویــرِ  ایــن  کــه  چــرا  اســت  گمراه کننــده   )picture

ــکا  ــه در تأمــالت کوبل ــه ای ک ــد.4 نکت نیســت کــه حرکــت می کن

برایــم جالــب اســت ایــن اســت کــه او تعریــف خصلت ســینمایِی 

مدیــوم  را از یــک هنــر نمایشــی بیــرون می کشــد و مدیــومِ 

تصویــر متحــرک را چــون یــک بدیــل و تأثیــری از انتقــاِل حرکــت 

ضــد  ژســت  دنبــال  بــه  می کنــد.  تصــور  و  درک  قابــل  بدنــی 

نظــر  بــه  انتزاعــی،  نقاشــی   )anti-illusionistic( وهم گــراِی 

می رســد ایــن حالــت بــا ریتــِم فیلــم پروژکتــور۵ تطبیــق پیــدا 

هم زمــان  کوبلــکا،  فیلــم  موســیقی  بــه  توجــه  بــا  می کنــد. 

می توانیــم ایــن ســؤال را مطــرح کنیــم کــه آیــا تــالش او بــرای 

از جملــه رقــص،  ــــ  ناهمگــوِن حرکــت   انــواع  آوردن  گردهــم 

ـــ در یــک مدیــوم، بــا الگوریتم ســازی او همــراه  نقاشــی و ســینماـ 

ــف  ــن اســت کــه ســاختار مشــخِص »آرنول اســت؟ منظــورم ای

راینــر« بــر پایــه ی مونتــاژی ریتمیــک از کادرهای روشــن و ســیاه 

و  کنــد  ایجــاد  چشــمک زن  حالــِت  یــک  تــا  گرفتــه  شــکل 

اســت:  شــده  ســاخته  مشــابه  روشــی  بــه  نیــز  صداگــذاری 

]موســیقی فیلــم[ از توالــِی متنــاوب نویــز ســفید۶ و فازهــای 

بــا هنــر  فیلــم کوبلــکا، مشــابه  صامــت تشــکیل می شــود.  

ســریالی7،  انــواع مختلــف ترکیب  هــای ممکــن را اجــرا می کنــد. 

در عین حــال، می تــوان فیلــم او را چــون ترجمــه ی یــک نقاشــی 

بــه یــک الگــوی  مســطح و گرافیکــی مثــل یــک پارتیتــورِ انتزاعی 

توصیــف کــرد، بــه معنــای ســاختاری کــه مجموعــه ای از قوانیــن 

را پدیــد مــی آورد تــا عملــی را نشــان دهــد کــه از طریــق آن تصــورِ 

کلــی او از مدیــوم ســینمایی بــه منزله ی مدیومی صرفاً وابســته 

مــورخ  یوتــز،  َگبریــل  شــبکیه    ی چشــم شــکل می گیــرد.  بــه 

ســینما، در مقابــِل پیشــنهاد کوبلــکا بیــان می کنــد کــه در عــوْض 

تأثیــرات روانی-عاطفــِی ناشــی از تغییــرِ مــدام قاب هــای روشــن 

و تاریــک شــرایط و احساســاتی را چــون هیجــان، آشــفتگی و 

دریافت هــای  بــه  یوتــز  اعتــراِض  مــی آورد.۸  پدیــد  اضطــراب 

تعریــِف  بــرای  تالشــی  چــون  را  ســاختاری  فیلــم  متعــارِف 

خصلــت مدیــوم بــه عنــوان »یــک ســاختار برگشــت پذیرِ درهــم 

آمیختــه، بیــن تجهیــزات فنــی و تلقی هــای هنری شــان« کــه 

مرتبــط بــه تعامالت عاطفی و جســمی در بســترهای اجتماعی-
تاریخی مشخصی است، درک می کنم.9

بــرای بحــث در مــورد مفهــومِ خصلــت مدیــوم کــه توانایــی فهــِم 

را  جســمی  و  روانی-عاطفــی  تأثیــر  مثــل  دیــداری،  اطالعــات 

داشــته باشــد، بــه فیلســوف و مــورخ هنــرْ اِمانوئــل اَلــوآ ارجــاع 

می دهــم. او ایــن موضــوع را طــرح کــرد کــه تأثیــرات در ســنت 

درک  و  تولیــد  حرکت هــا  ماننــِد  و  توســط  بایــد  ارســطویی 

شــوند. او بــه تأثیــرات چــون انتقــال حرکت هایــی فکــر می کنــد 

کــه نمی تواننــد از مادیــت جــدا شــوند: »مدیومــی بایــد ضرورتــاً 

وجــود داشــته باشــد ]...[ هم چنیــن و به طــور هم زمــان بــه ایــن 

معناســت کــه ایــن مدیــوم بایــد یــک چگالــِی مشــخص را، هــر 

هــر چقــدر هــم  را،  واقعــی  یــک مقاومــت  و  چنــد مینیمــال، 

ضعیــف، آشــکار کنــد، تــا این کــه بتوان آن را به حرکــت درآورد.«10 

ـــ که به  اَلــوآ در اظهاراتــش دربــاره ی آمــوزه ی ارســطو از مدیــوم ـ 

نظــر مــن هــم درســت اســت ــــ اســتدالل می کنــد کــه ادراک 

نمی توانــد شــامِل »هــم دو طــرِف11 کامــالً برابــر و هــم دو طــرِف 

کامــالً متفــاوت باشــد.«12 ادراک تنهــا زمانــی رخ می دهــد کــه 

»چیــزی بــر ادراک کننــده پدیــدار شــود کــه او را تحــت تأثیــر قــرار 

دهــد.« بنابرایــن، »مدیــوم نمی توانــد ماننــد یــک خــالء تهــی 

ــدون  ــا واســطه و میانجــی ]امــا[ ب تصــور شــود« کــه خــود را ب

۷1 ۷۰



درگیری هــای متقابــل و متغیــرِ مادیت هــا و شــیوه ها پدیــد 
می آورد.13

ایــن مــدل از تئــوری رســانه کــه از ســوی فیلســوفان ارائــه 

می شــود و ادراک و علــوم شــناختی را بــر آنالیــز کارکــردی و 

تاریخ نــگاری مدیوم هــای فنــی ترجیــح می دهــد،14 بــه ســنتی 

اشــاره دارد کــه، بــه دنبــال ارســطو، مدعــی اســت تأثیــر آن چــه را 

تولیــد می کنــد کــه مابیــن »ابــزار« )organ( و ابــژه ی ادراک قــرار 

دارد. مــن از ایــن مــدل دفــاع می کنــم چــرا کــه اجــازه  نمی دهــد 

ــد  ــن مدیوم هــای قدیمــی و جدی ــزِ جزمــی و قاطــع بی یــک تمای

ایجاد شــود، اما در عوض درک از مدیوم را به عنوان ســاختاری 

ناپیوســته از قوانیــن و پیشــامدها بــر پایــه ی روابــِط گوناگونــی 

از تفاوت تقویت می کند.

تمایــل دارم تــا ایــن نــوع از ســاختارها را در توپوِس1۵ تمرین های 

رقــص بــه عنــوان فعالیتــی کــه بازنمایــی آن مســئله ی بینایــی و 

دیــد را بــه شــکِل تأثیــر محــوری از تولیــد و دریافــِت حرکــت 

مرتبــط می کنــد، شــرح دهــم.  ایــوان راینــر بــا گفتــن این کــه 

»رقــص را دشــوار بتــوان دیــد.«1۶ ایــن مســئله را در یــک کالم 

خالصــه کــرد. بــه بیــان دیگــر، ایــن مدیــوم بــا آن چه شــما می بینید 

تأثیــرات  اســاس  بــر  آن  عملکــرد  کــه  چــرا  دارد  تفــاوت 

کدگذاری شــده ای اســت کــه ممکــن اســت شــما آن را درک کنیــد 

یــا نکنیــد. جالــب اســت کــه راینــر زمانــی بــر ایــن مســئله تمرکــز 

کــرد کــه نقــش اش را بــه عنــوان یــک طــراح رقــص بــا نقــِش یــک 

فیلم ســاز پیونــد داده بــود؛ زمانــی کــه احســاس کــرد رتوریــِک17 

آونــگارد دهــه ی ۶0 میــالدی، ماننــد آن چــه در هنــر مینیمــال و 

رقــص نــو بــود، دیگــر قــادر نیســت تــا تجربه هــای روانــی- عاطفــی 

را بــا روابــط اجتماعــی مرتبــط ســازد. بــه نخســتین فیلــم او به نام 

»زندگــی اجراگــران« )Lives of Performers( )1979( برمی گــردم 

تــا ایــن مســئله را طــرح کنــم کــه گفتمــاِن خصلــت مدیــوم، 

گفتمانــی بجاســت امــا در عیــن حــال در لحظــاِت تاریخــی یــا در 

موقعیت هــای تغییــراِت بنیــادی و رادیــکال، زمانــی کــه هنرهــای 

ادغــام  دیگــر  مدیوم هــای  یــا  یکدیگــر  در  اجرایــی  و  بصــری 

اســتداللم،  طــرح  بــرای  مــی رود.  ســوأل  زیــر  می شــوند، 

فعالیت هایــی از بســترهای فرهنگــی و تاریخــی متنوعــی معرفی 

ــن  ــا در ای ــد ی ــازی می کنن ــن ب ــا اســلوِب تمری ــه ب خواهــم کــرد ک

اســلوب پدیــدار می شــوند، تــا بتوانــم از طریــق آزمــون و خطــا بــه 

وضعیت و جایگاه مدیوم نزدیک شوم.

تمریِن ادراک

در اولیــن مثــال خــود می خواهــم بــه شــیوه ی ای بپــردازم کــه 

بــه کار می گیــرد:  را  بَبِــت منُگلــت، دوربیــن  راینــر،  فیلم بــردارِ 

پیتر کوبلکا، 
تصویر ثابت از فیلم 
»آرنولف راینر«، 
فیلم 2۵ میلی متری ناطق، 
۶ دقیقه و 14 ثانیه، 19۶0.
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عملکــرد دوربیــن در جایــگاه مدیــوم فنــِی تولید تصویــر. دوربین 

در تصویــرِ ســینمایی ظاهــر نمی شــود امــا قابــل قیــاس بــا 

فیلم هــای ژاک لــوک گــدار، خود را از طریِق حرکات سیســتمیْک 

در تعامــل بــا رقصنده هــای در حــال تمریــن تجســم می کنــد. 

ــه این کــه تنهــا کنش هــای غیرمنتظــره ی  ــا وانمــود ب ــن ب دوربی

یــک تمریــن را دنبــال می کنــد، جایــی کــه رقصنده هــای ماهــر و 

غیــر ماهــر روی ارتباطــاِت به طــور واضحــی بداهــه، بیــن قوانیــِن 

فراینــدی  می کننــد،  کار  روزمــره  حــرکات  و  رقــص  متعــارف 

مــداوم و آزاد از جســت وجو کــردن، مکان یابــی، تکه تکــه شــدن 

مــی آورد.  در  اجــرا  بــه  را  اجراگــران  دیــِد  دادِن  دســت  از  و 

بیــن  تعامــل  و  ارتبــاط  مشــاهده،  اســتراحت،  لحظه هــای 

اجراگــران و کارگــردان کــه گاهــی اوقــات احساســاتی ماننــد 

لــذت، درد، مــالل و غیــره تولیــد می کننــد بــا دوربیــن، زمانــی کــه 

بیــن کدهــای ابــزارِی مستندســازی و حــرکات خــودکار و آزاد 

جا به جــا می شــود، مطابقــت دارنــد. آن چــه  بــرای مــن جالــب 

روایــِت  دوربیــْن  چگونــه  کــه  اســت  موضــوع  ایــن  اســت 

ســاختاری از کلوزآپ هــا را توســعه می دهــد، در حرکتــی دورانــی 

نماهــا را می گیــرد و برداشــت های بلنــد )long takes( مســتقل 

عینی ســازِی  بــرای  تــالش  ایــن  نظــر می رســند.  بــه  پــالت  از 

از  هــم  و  عاطفــی  لحظه هــای  از  هــم  بیانــی  چــون   مدیــوم، 

ــه  ــه جــای مــووی )movie( )ب ــِک ســاختارمند، ب حــرکات ریتمی

معنــای یــک ژانــر( بــر ســاخِت یــک فیلــم )film( )بــه معنــای 

مدیــوم( تأکیــد دارد. تعامــل بیــن دســتورالعمل های کالمــی، 

بدن هــای در حــال حرکــت و دوربیــِن در حــال چرخــش مونتــاژی 

تفکیک ناپذیــر از زمان مندی هــای واقعــی و توهمــی را تداعــی 

نظــر  از  پی درپــی  و فضــا  بدن هــا، حرکــت  می کنــد. جزئیــات 

قــرار  جدیــدی  حــرکات  معــرِض  در  و  می شــوند  گذرانــده 

می گیرنــد کــه توســط مدیــومِ ضبــْط معیــن می شــوند، گویــی 

کــه دوربیــن بــه دنبــال ایــن اســت تــا تمریــن را بــه اجــزای منفــرْد 

ُخــرد کنــد. خصلــِت الگوریتمــی مونتــاژ بــا چرخــِش دوربیــن بــه 

چــپ و راســت پدیــد می آیــد: بازیگــراِن زن و مــرد تنهــا بــرای 

لحظــات کوتاهــی قبــل از آن کــه از تصویــر بــه بیــرون پــرت 

شــوند، دوبــاره ظاهــر می شــوند، لحظــه ای کــه در صحنه پــردازی 

می شــود.  تکــرار  شــخصیت ها  صحنه پــردازِی(  عــدم  )و 

در حالی کــه ویژگی هــای فنــی چیــزی شــبیه بــه یــک لجاجــِت 

خودمختــار بــه فیلــم می بخشــد، مدیــوم در عــوض بــه قوانینــی 

بســتگی دارد کــه آن را )دوبــاره( می ســازد، قوانینــی کــه فــرمِ 

ایجــاد و تعییــن می کنــد. آن چــه مــا داریــْم  را  آ ن هــا  حرکــت 

بــه  را  کــه مدیــوم  متقابلــی هســتند  ظاهرســازی های مؤثــرِ 

حرکــت در می آورنــد و آن را بــا توانایــی بــه تصویــر کشــیدن 

اتفــاق  ایــن  می کننــد.  مجهــز  بدن هــا(  میــان  و  )در  حــرکات 

مطابــق بــا تعریــف و دریافــت پیشــنهادی اســت از مدیــوم بــه 

عنــوان  فراینــدی تفکیک ناپذیــر از حرکــت کــردن و حرکــت داده 

شــدن. عــالوه بــر ایــن، صحنه هایــی کــه بــه دنبــال اولــی می آینــد، 

ــه صــورت بالقــوه در جریــان«  چــون محصــول یــک تمریــن »ب

ظاهــر می شــوند و نــه تنهــا تمریــِن حرکت هــا و نقش هــا را کــه 

هم چنیــن بازتاب هــای زبانــی بــر مکانیســم های کهــن الگویــِی 

تولیــِد تأثیــر و روابــط بیــن اجراگــران، اجراگــران و دوربیــن، 

دوربیــن و تماشــاگران را نشــان می دهنــد. وقتــی اجراگــری بــه 

نــام ِشــرلی مســتقیم بــه دوربیــن نــگاه می کنــد و می پرســد: 

» کارگــردان بــا چــه کســی بیش تــر همــدردی می کنــد؟« نقــش 

مقابلــش پاســخ می دهــد: » فکــر می کنــم زن شــماره ی یــک، 

چون او اول ظاهر می شود.«
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ســاختن نقش هــا و روایت هــا بــر اســاس کنــش بیــن دوربیــن 

و اجراگــر مشــابه بــا ســاختن مدیــوم در چارچــوِب مجموعــه ای 

از قوانیــِن بــه هــم پیوســته اســت. تمریــن چــون ســوژه  و ابــزار 

تحقیــق هنــری ای دربــاره ی عملکــرِد مدیــوم ســینمایی، بــرای 

مختلــف  مدیوم هــای  و  ژانرهــا  هم زمــاِن  افتــراق  و  اتصــال 

)عکاســی، موســیقی، تصاویــر زنــده1۸ و غیــره( اجــرا می شــود. از 

آن جــا کــه مــا تمریــن و زمــان فیلم بــرداری را هم زمــان مشــاهده 

قوانینــی  مجموعــه   هم چــون  را  مدیــوم  تمریــْن  می کنیــم، 

مطــرح می کنــد کــه نیازمنــد اســت دائــم مــورد بحــث مجــدد 

قــرار بگیــرد و بــا زبــان و تصاویــر چــون سیســتم های نشــانه ای 

پدیــدار  گسســته  همیشــه  کــه  می شــود  رفتــار  تصادفــیْ 

می شــوند.  هنگامــی کــه راینــر در نقــش دوگانــه ی خــود، طــراح 

رقــص و کارگــردان، جایــی را بــه اجراگــران اختصــاص می دهــد 

تــا »بدن شــان را آن جــا نگــه دارنــد«، مــا می توانیــم ایــن را چــون 

روشــی زبانــی و دقیــق بــرای جــای دادن و هدایت کــردن حرکات 

و نیــز نگاه مــان مشــاهده کنیــم.19 بــه عبارت دیگــر، رقص پردازی 

و  طبقه بنــدی  نظــِم  یــک  اجراگــران،  و  دوربیــن  متقابــِل 

ــن امــر موجــب  ــد. ای ــی می کن آرایه شــناختی را تداعــی و بازنمای

می شــود تــا مــا بــر تأثیر نمایشــی )mimetic( مدیومِ ســینمایی 

چــون عملکــردی ضــروری امــا در عیــن حــال تغییرپذیــر از یــک 

سیستم فراگیر تأمل کنیم.

امــا ایــن موضــوع تنهــا دربــاره ی رفتــارِ تمریــن رقــص درون 

دهــه ی  اوایــل  پســا-انقالبی  زمانــه ی  در  و  ســینما   مدیــوم 

70 میــالدی صــادق اســت؟ بــه گفتــه ی مایــکل فرایــد، داللــِت 

ضمنــی منفــی ای کــه در توپــوِس وجــه تئاترگونــه وجــود دارد بــا 

خصلــت مدیــوم مغایرتــی نــدارد امــا از طریــق هنجارهــای از 

پیــش موجــوِد ]مــورد[ پذیــرش در صحنه پــردازی مدیــوم کار 

می کنــد.20 و ایــن صحنه پــردازی نــگاه خیــره ی بیننــده را هــم در 

کنش هــای بصــری و هــم اجرایــی درگیــر می کنــد. فرایــد مدعــی 

بــود کــه ویژگــی تئاترگونــه همــان چیزی اســت که چــون نقطه ی 

جدایــی بیــن اثــر هنــری و بیننــده و نیــز بیــن هنرهــا قــرار می گیــرد. 

بــا آثــاری از زیلکــه آتوک نـَـپ  و ادگار دگا، دو نقــاش از دو زمــان 

و شــرایط محیطــی متفــاوت، مــا دو وضعیــت بــرای ایــن تعریــف 

داریــم کــه بــه مســئله ی سرشــت و جایــگاِه نقاشــی بــه عنــوان 

ایــن  ]در  کار می آینــد.  بــه  واقــع  در  و  یــک مدیــوْم مرتبط انــد 

تعامــل  کــه  روشــی صــورت می گیــرد  بــه  کار  ایــن  مثال هــا[ 

احساســی و جذب کننــده ی حرکــت بدنــی و دیــد بدنــی بــا موضوِع 

تئاتــرِی تمریــن همــراه می شــود. امــا ایــن ارتباط شــکننده اســت 

ایوان راینر، 
»زندگی اجراگران«، 
فیلم 1۶ میلی متری ناطق، 
90 دقیقه، 1972.
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چــرا کــه حرکــْت دروِن تصویــر ســاکن بــا وهم گرایــی ای گــره 

خــورده کــه کوبلــکا و هم چنیــن مینیمالیســت ها و پیروان شــان 

ســعی داشــتند بــر آن غلبــه کننــد. امــا در کار آتوک نــپ نیــز تمریــن 

مدیــومِ بازتــاب یــک پروســه ی نقاشــانه اســت کــه بــه نوعــی 

تصادف هــا،  تــا  می کنــد  تــالش  زیــرا  می شــود،  درک  تجربــی 

اشــتباه ها و شــروع های تــازه را یک پارچــه کــرده و در معضــالِت 

کالســیک مابیــن فیگــور و بک گرانــْد بازبینــی کنــد؛ جنبه هایــی که 

در عنــوان نمایــِش آتوک نــپ نیــز، »تمریــِن زمــان حــال«، در مرکــز 

هنــر مــدرن اکســفورد  در ســال 2009، برجســته شــده اند. عنــوان 

ــواِن یکــی از نقاشــی های اوســت. از  ــن عن ــن نمایــش هم چنی ای

عکس هــای تمریــن در فیلــم راینــر »زندگــی اجراگــران«، ســواِی 

مســتند کــردن تولیــدات، بــرای نشــان دادِن یک میزانــِس در حال 

تکمیــل اســتفاده می شــود. ادغــام تمریــن در نقاشــی، بــه آن 

شــکل کــه در کارهــای آبرنــِگ آتوک نــپ اســت، بــه نظــر می رســد 

فهــم سیســتماتیکی از نقاشــی را بیــان می کنــد کــه در ســنت 

تجربِی هنرهای نمایشی لنگر انداخته.

اســـتفاده از ویژگی هـــای صحنه ماننـــد و نمایشـــی، کـــه هنرهـــای 

ـــر  ـــه تنهـــا در هن ـــد می دهـــد، ن ـــا هنرهـــای نمایشـــی پیون ـــا را ب زیب

شـــده  تجربـــه  نیـــز  گذشـــته  زمان هـــای  در  بلکـــه  معاصـــر 

ــه  ــال بـ ــرِ مینیمـ ــه هنـ ــوط بـ ــا مربـ ــوع تنهـ ــن موضـ ــت.21و ایـ  اسـ

عنـــوان جنبشـــی تقابلـــی در برابـــر نقـــد فرمـــاْل نیســـت کـــه اتفاقـــاً 

تمایـــز جزمـــی اش بیـــن ویژگـــی دیـــداری optical  )بـــه عنـــوان 

ویژگـــی تعریف شـــده ی نقاشـــی( و فضایـــی spatial 22 )بـــه 

هیـــچ  بـــه  مجسمه ســـازی(  تعریف شـــده ی  ویژگـــی  عنـــوان 

ــه ی  ــه در مقالـ ــرای نمونـ ــت. بـ ــم نیسـ ــجم و محکـ ــوان منسـ عنـ

 ،19۶0 ســـال  در  گرینبـــرگ،  کلمنـــت  مدرنیســـِت«  »نقاشـــِی 

می تـــوان ارجاعـــات ضمنـــی بـــه ایده هایـــی چـــون ســـطح -فضا 

ــدون  ــد بـ ــه نمی تواننـ ــی کـ )Flächenraum( را یافـــت، ایده هایـ

تناقـــض بـــا کیـــش فرمالیســـتی بـــا تختـــی و  یکدســـتی منحصـــراً 

دیـــداری یـــک نقاشـــی منطبـــق شـــوند.23 بـــه گفتـــه ی مـــورخ هنـــر 

رِگینـــه پرانگـــه »می تـــوان در پســـا-تاریخ24 امریکایـــی ]از تلفیـــِق 

ســـطح و فضـــا توســـِط الویـــس ریـــگل2۵[ یـــک ]...[ ایـــده ای از 

پیوســـتگی یافـــت.«2۶ پرانگـــه بـــرای روشـــن کـــردن منظـــورش 

بـــه گرینبـــرگ اســـتناد می کنـــد: »مســـطح بودنـــی کـــه نقاشـــی 

مدرنیســـت  خـــود را بـــا آن تطبیـــق می دهـــد، هرگـــز نمی توانـــد 

یـــک مســـطح بـــودِن مطلـــق باشـــد. ]...[ اولیـــن اثـــرِ ایجـــاد شـــده 

بـــر روی بـــوم، تختـــِی مطلـــق و واقعـــی اش را از بیـــن می بـــرد.«27 

اجتناب ناپذیـــرِی »توهمـــات  بـــه  منتقـــد هنـــری ]گرینبـــرگ[ 

ـــد،  ـــوم ایجـــاد می کنن ـــر روی ب ـــه  قلم هـــا ناگزی ـــه ضرب بصـــری« ک

ـــه، نقـــدی کـــه هفـــت ســـال  آگاهـــی کامـــل داشـــت. در ایـــن زمین

Art and Ob- ــیءبودگی«  ــر و شـ ــاب »هنـ ــد در کتـ ــد فرایـ )بعـ

بـــه وجـــه تئاترگونـــه     ی مفهـــومِ ظاهرگرایانـــه ی   )jecthood

کامـــالً  کـــرد،  وارد  مینیمـــاْل  هنـــر  در  شـــیء   )  literalistic(

طعنه آمیـــز بـــه نظـــر می رســـد. زیـــرا فرایـــد در وجـــه تئاترگونـــه 

بـــا دالیـــل کافـــیْ فعالیت هایـــی را شناســـایی کـــرد کـــه بیـــن 

هنرهـــا جـــای گرفته  انـــد و در صـــدد برآمـــد بـــه خاطـــرِ خصلـــت 

ـــه بحـــث  ـــا توجـــه ب ـــد.2۸ ب ـــا طـــرد کن ـــوم آن را از هنرهـــای زیب مدی

در مـــورد خصلـــت مدیـــوم، توپـــوِس صحنـــه رویکـــرد جایگزینـــی 

ـــد کـــه عـــال ـــر مـــدرن و معاصـــر فراهـــم می کن ـــِم تصوی در مفاهی

ـــی  ـــی و فضای ـــر از وجـــوه زمان ـــی بیش ت ـــه وجـــه اجرای قـــه                                ی آن ب

ـــد ادراک-محـــورِ  ـــه بُع ـــد ب ـــر، عالقه من ـــارت دقیق ت ـــه عب نیســـت؛ ب

ســـطح تصویـــری اســـت کـــه بـــه لحـــاظ زمانـــی و فضایـــی درک 

می شـــود. ایـــن موضـــوع می توانـــد در دریافـــِت آتوک نـــپ از 

نقاشـــی روی پنـــل چوبـــی، کـــه براســـاس تنـــْش مابیـــن خاصیـــت 
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ـــرگ  ـــی در طرفـــدارِی گرینب دو بعـــدی و ســـه بعـــدی اســـت و حت

تنـــش به طـــور  ایـــن  از ســـاخت ســـطح-فضا درک شـــود.29  

از  نقاشـــانه  خودســـازی های  آِن  از  در  مشـــخصی 

صحنه هـــای  پشـــت صحنه ها،  تاریخـــی،  رقص پردازی هـــای 

ـــی ظاهـــر می شـــود کـــه بخـــش عمـــده ای از  ـــن و لباس های تمری

آثـــار آتوک نـــپ را می ســـازند. بـــه بیـــان دیگـــر، همیشـــه یـــک 

اجـــازه  کـــه  هســـت   )scenographic( صحنه نگارانـــه  نـــگاِه 

می دهـــد تـــا ایـــن نقش مایه هـــا چـــون تأثیـــری از یـــک رونـــد 

نقاشـــانه، کـــه بـــه تعبیـــری صراحتـــاً خـــود را بـــه بوتـــه ی آزمایـــش 

می گذارنـــد، خوانـــده شـــوند. می توانیـــم ایـــن موضـــوع را بـــا 

اشـــاره بـــه نقاشـــانی در کارگاه رقصنده هـــای سن فرانسیســـکو 

کنیـــم،  تأییـــد   )San Francisco Dancer’s Workshop(

ـــا هالپریـــن در ســـال 19۵۵ تأســـیس کـــرد و بـــه  کارگاهـــی کـــه ان

خاطـــر قطعاتـــی کـــه بـــا هنرمندانـــی چـــون ِمـــرس کانینگِهـــم، 

ــهور  ــاخته مشـ ــری رایلـــی و رابـــرت موریـــس سـ ــج، تـ ــان کیـ جـ

اســـت.  رقصنده هـــا و طراحـــاِن رقـــص معروفـــی چـــون مردیـــت 

مونـــک، راینـــر و تریشـــا بـــراون  بعدهـــا از شـــرکت کنندگان ایـــن 

 Winter( »)2010( کارگاه بودنـــد.30 نقاشـــی »جنـــگل زمســـتانی

Forest( اثـــر آتوک نـــپ، کـــه در آن نوعـــی صحنـــه ی جنگلـــی 

 Stage(   »)2009( جنـــوب(  و  )شـــمال  »صحنـــه  بـــا  مشـــابه 

North & South((( را نشـــان می دهـــد، اشـــاره ای اســـت بـــه 

صحنـــه ی »خانه-اســـتودیوی کـــوه«، تئاتـــر فضـــای بـــاز انـــا 

هالپریـــن کـــه همســـرش، معمـــارِ منظـــری بـــه نـــام الرنـــس 

کـــه  واقعیـــت  ایـــن  اســـت.  کـــرده  را طراحـــی  آن  هالپریـــن، 

صحنـــه ی آنـــا هالپریـــن بیـــش از مکانـــی بـــرای  یـــک کارگاه بـــود 

بـــرای مـــا در مـــورد جایـــگاه تجســـمش در آثـــار آتوک نـــپ چیـــزی 

زمســـتانیْ  جنـــگل  می رســـد  نظـــر  بـــه  نمی  کنـــد.  روشـــن  را 

مشـــابه بـــا فیلـــم راینـــر، بـــه لحظـــه ای از گذشـــته یـــا آینـــده ی اجـــرا 

Kiki-( »ــورا ــه بالـــه ی »کی کی مـ ــاره بـ ــد. ایـــن اشـ ــاره م کنـ یاشـ

mora( برمی گـــردد محصولـــی از بالـــه  ی روس31 بـــا همراهـــی 

برونیســـالوا  کـــه  لیـــادوف  آناتولـــی  ارکســـترال  موســـیقی 

نیجینســـکا در آن بـــه عنـــوان یـــک رقصنـــده اجـــرا کـــرد. نیجینســـکا 

طـــراح رقـــص بالـــه ی »عروســـی« )Les Noces ( اثـــر ایگـــور 

استراوینســـکی نیـــز بـــود، ســـوژه ی »تابلـــوی شـــماره  1 )بافتـــن 

ـــپ. آن چـــه در  ـــرِ آتوک ن مـــو( )Tableau I )braiding( »)2011(( اث

ایـــن نقاشـــی بـــه خصـــوص چشـــم گیر اســـت، الیـــه ی رنـــگ 

نقش هـــای  و  مبهـــم  اشـــکاِل  کـــه  اســـت  نامشـــخصی 

رورشـــاخ مانند32 را آشـــکار می کنـــد، نقش مایـــه   ای روان نژنـــد-

لکه هـــای  پایـــه ی  بـــر   )psychodiagnostic( تشـــخیصی 

]عملکـــرد[  بیـــن  ارتبـــاط  ایجـــاد  آن  هـــدف  کـــه  جوهـــری 

شـــخصیتی  خصیصه هـــای  و  انســـان  ادراک  خودبه خـــودی 

اســـت. ایـــن نقش مایـــه، بســـیار دور از این کـــه بـــه حســـاِب 

شـــکلی روایـــی گذاشـــته شـــود، مـــا را ترغیـــب می کنـــد تـــا نگاهـــی 

متفـــاوت بـــه ســـاختارِ الیـــه ی نقاشی شـــده داشـــته باشـــیم. 

زیـــرا از آن جـــا کـــه تصویـــرِ فیگورهـــا بـــه لحـــاظ وضوحـــی کـــه 

ـــر  ـــگاه دوم ب ـــان شـــوند، ن ـــگاه اول نمای ـــد ممکـــن اســـت در ن دارن

گـــواش و آبرنـــِگ در نوســـان و تأللویـــی اســـت کـــه محـــو و تـــار بـــه 

نظـــر می رســـند. بیانگـــرِی رنـــگ بـــه نفـــع یـــک کیفیـــت جنبشـــی-

پدیده شـــناختی )kinetic-phenomenological( بـــه بک گرانـــد 

عقب نشـــینی می کنـــد. همان طـــور کـــه تـــام هالِـــرت، نظریه پـــرداز 

 Figurative( »هنـــر و فرهنـــگ، در مقالـــه ی خـــود »زبـــان فیگوراتیـــو

Language( دربـــاره ی آثـــار آتوک نـــپ روشـــن کـــرد کـــه نقاشـــی های 

ساخته شـــده از الیه هـــای چندگانـــه ی رنـــْگ حســـی دیـــداری را 

می ســـازند، یـــک تأثیـــر و تأثـــری کـــه واقع گرایـــِی آن چـــه را از طریـــق 
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حالـــِت خـــود بـــه خـــودی تکنیـــک نقاشـــیْ تصویـــر شـــده، تضعیـــف 

ــه  ــی از بـ ــو و تصادفـ ــکل، غیرفیگوراتیـ ــاِت بی شـ ــد.33 لحظـ می کنـ

نظـــم آوردن تصویـــری مرجـــع کـــه توســـط تکنیـــک رنـــگ ایجـــاد 

می کننـــد.  عمـــل  مدیـــوم  نمایشـــی  عملکـــرد  برخـــالِف  شـــده، 

نقش هـــای فیگوراتیـــوِ قابـــل شناســـایی پدیـــد می آینـــد امـــا در 

عیـــن حـــال هیـــچ نقطـــه ی کانونـــی شـــمایل نگارانه ی معینـــی ندارند. 

بـــه نظـــر می رســـد فراینـــد دیـــدن بـــه وضعیتـــی از ناپایـــدارْی درون و 

در مقابـــل ســـطِح مکان منـــدی منتقـــل می شـــود کـــه از یـــک گریـــِد 

عمودی هـــا  و  افقی هـــا  کـــه  جایـــی  آمـــده،  پدیـــد  هندســـی 

رقص پردازی هـــا را ســـازمان می دهنـــد. از ایـــن رو، تنـــِش کالســـیک 

مابیـــن فیگـــور و بک گرانـــْد نـــه تنهـــا در حرکـــت رقصنده هایـــی کـــه بیـــن 

یـــک وضعیـــت ثابـــت و پویـــا گرفتـــار شـــده اند، بلکـــه در ادغـــام ســـطِح 

تصویـــر و صحنـــه ی پرســـپکتیوی کـــه حرکت بـــه آن منتقل می شـــوْد 

از بیـــن رفتـــه و ســـپس بـــه فضـــای بـــه حرکـــت درآمـــده ی ادارک منتقـــل 

می شـــود. بـــه نظـــر می رســـد هرچـــه الیـــه ی نقاشی شـــده در ناحیـــه ی 

پایینـــِی تصویـــر متراکم تـــر می  شـــود و حرکتـــی متغیـــر و در نوســـان 

بیـــن شـــفافیت و کـــدری را نشـــان می دهـــد، دیـــدِ تماشـــاگرْ بیش تـــر در 

موقعیت خود جا به جا می شود.  

شــده،  محــو  یــا  کم رنــگ  قســمت های  خصــوص،   ایــن  در 

ــاً متحــرک را نشــان  ــوم عین ــک مدی ــاک ناشــدنی از ی ــی پ ردهای

می دهنــد کــه بــه شــکل ثابتــی دال هــای خــود را بــه حرکــت در 

مــی آورد. از آن خودســازِی  یــک بازتولیــد عکاســانه از یــک اجــرا، 

اجرایــی  و  گــذرا  مدیومــی  عنــوان  بــه  را  نقاشــی  موقعیــت 

مشــخص می کنــد کــه، ماننــد تمریــن رقــص، مســتلزم جــرح و 

تعدیــل کــردن اســت تــا بــا بازآفرینــِی مکانیکــی صــرف مقابلــه 

 1 شــماره ی  »تابلــو  و  زمســتانی«  »جنــگل  نقاشــی  در  کنــد. 

)بافتــن مــو(«  ایــن پارادوکــس را بیــش از هرچیــز می تــوان در 

قســمت هایی از تصویــر تشــخیص داد کــه رویدادهــای تصویــر 

Topo-( یشــده بــه نظــر محــو م شــوند. پیونــِد مکان شناســانه

logical( بیــن معمــاری صحنــه و ســطح تصویــرِ شــبه تک فــام، 

قابــل قیــاس بــا راینــر و دگا، عالقــه ی ویــژه ای را بــه پیوســتگی 

رمــزی و احساســِی حرکــت و دیــد، بــه عنــوان مجموعــه ای پویــا 

از قوانیــن، آشــکار می کنــد کــه درک از مدیــوم و ویژگــی مــادی 

مدیــوم را درون یــک میانجی گــرِی قابــل جا به جایــی از هنرهــای 

نمایشی و بصری اصالح می کند و تغییر می دهد.

دروِن صحنه ها

نمـــای پشـــت صحنه هـــای دگا نـــه تنهـــا شـــیوه های تصویـــرِ 

ــوم را  ــه مدیـ ــزد، بلکـ ــم می آمیـ ــه هـ ــده را بـ ــری و جذب کننـ تئاتـ

چـــون مجموعـــه قوانینـــی محـــرک و پویـــا نمایـــش می دهـــد کـــه 

از قواعـــد زیبایی شناســـی و تعامـــالت احساســـی  متشـــکل 

زیلکه آتوک نپ، 
تابلوی شماره یک )بافتن مو(، 
رنگ روغن، آبرنگ و گواش روی 

بوم، 13 در 1۵ سانتی متر، 2011، 
گالری گرین گراسی، لندن.

۸۳ ۸۲



ــت  ــادی مطابقـ ــل مـ ــی و عوامـ ــای تکنیکـ ــا تجربه هـ ــت و بـ اسـ

دارد؛ بـــرای مثـــال، بـــا ترکیـــب کـــردن پاســـتل، لیتوگرافـــی و 

اچینـــگ بـــا نقاشـــِی رنگ  روغـــن. »مطالعـــات رقـــِص« دگا تمریـــن 

را هم چـــون موضوعـــی ارجـــح بـــرای آزمـــودن مـــواد نقاشـــانه اش 

بـــه منظـــور تعریـــف مدیـــوم تعییـــن می کنـــد.34 در مقایســـه بـــا 

ـــی کـــردن از کار  ـــل کپ فرم هـــای ســـنتی مطالعـــه در نقاشـــی، مث

ـــود، مطالعـــه ی مکـــرر تمریـــن  ـــرای دگا ضـــروری ب اســـاتید کـــه ب

رقـــْص بـــرای مشـــاهده، تجزیـــه و تحلیـــل یـــک ســـوژه انجـــام 

می شـــود کـــه از لحـــاظ ســـاختاری بـــر پایـــه ی حـــرکات تکـــراری و 

ـــی اســـت. تکـــرار یـــک روش فرایندمحـــور از نقاشـــِی در  بازآفرین

حـــال پیشـــرفْت شـــروع های بی پایـــان و کار بیـــش از حـــد را 

دارد.  اشـــاره  اتمـــام  امکان ناپذیـــری  بـــه  کـــه  می طلبـــد 

همان گونه که پل والری فیلسوف و شاعر می نویسد:

درجــه ی  منتهــا  بــه  می خواهــد  نویســنده ای  کــه  »هنگامــی 

صراحــت در فــرم برســد، چرک نویس هــا و ناکامی هــا را روی 

هــم تلنبــار می کنــد؛ توســط تقالهــای تــازه بــه پیــش مــی رود و 

کارش  در  هرگــز  را  مــرگ  از  پــس  وضعیــِت  بــه  رســیدن 

بــه  او  رفتــار می کنــد.  کــه دگا  نحــوی  بــه همــان  نمی پذیــرد، 

طراحی هــای خــود برمی گــردد و بــه طــور نامحدودی عمیق شــان 

می کنــد، محکم شــان می کنــد و آن هــا را ورق بــه ورق، اجــرا بــه 

ــردد:  ــوع آزمایــش برمی گ ــن ن ــه ای ــرورد. گــه گاه، او ب اجــرا می پ

ــه  ــد. ب ــا پاســتل ترکیــب می کن ــد، زغــال را ب ــگ اضافــه می کن رن

بنفــش  دامــن  دیگــری  بــه  و  زرد  دامــن  فیگورهــا  از  یکــی 

می پوشــاند. امــا خــط، ژســت و نثــر همــه در قســمت زیریــن 

ــر و قابــل اســتفاده در ســایر  ــد؛ ضــروری، تفکیک پذی قــرار دارن

ترکیب هــا. دگا بــه خانــواده ای از هنرمنــدان انتزاعــی تعلــق دارد 

کــه مابیــن فــرم، رنــگ و بافــت تمایــز قائــل می شــوند. فکــر 

می کنــم او از این کــه خــود را بــر روی بــوم بــه خطــر بینــدازد و 

بــرای لــذت بــردن از اجــرا خــود را رهــا کنــد، وحشــت  صرفــاً 
داشت.«3۵

در تعــداد زیــادی از مطالعــات دگا، کاغــذ  یــا نقاشــِی منفــرْد 

ــوان نتیجــه ی اولیــه ی رونــدی مــداوم از ســاختن،  ــه عن صرفــاً ب

اصــالح کــردن و تعریــف قوانینــی ظاهــر می شــوند کــه مقــدم بر 

»رقص پــردازی« نقاشــانه ی اوســت. مدیــوم دگا، مشــابه بــا 

اتفــاق  رقــص  عمومــی   اجــرای  از  پیــش  کــه  رقــص  تمریــن 

می افتــد، بــه طــرز آشــکاری بــه منظور خلــق مجموعه ای نقاشــی 

محــک می خــورد. همان طــور کــه لیلیــان بــراوز بیــان می کنــد، در 

مــدارس اُپــرا »دگا متوجــه شــد بــرای رقصنــده  شــدن مثــل 

نقــاش شــدن، زحمــت زیــادی کشــیده می شــود و عــرق بســیار 

بیش تــری ریختــه می شــود«، »او ایــن نکتــه را دریافــت کــه 

همان گونــه کــه او مجبــور اســت هــر روز طراحــی و زمــان زیــادی 

را صــرف تکــرار و اصــالح کنــد، پیوســته و الینقطــع مشــاهده 

کنــد و حــرکات، حالــت ، ازدحــام  و تغییــرات نــور را بــه ذهــن 

بســپارد، یــک رقصنــده نیــز بایــد ماننــد او خــود را بــدون این کــه 

ماشــین وار و مکانیکــی شــود، تربیــت کنــد. او ]رقصنــده[ بایــد 

لحــاظ  از  این کــه  از  صرف نظــر  ســرما،  و  گرمــا  در  روزْ  هــر 

جســمانی تمایــل دارد یــا نــه، ســاعت ها کنــار بــار3۶ تمریــن کنــد 

]...[ هــر قســمت از بدنــش نیازمنــد توجــه ا ی جداگانــه اســت تــا 

زمانــی کــه همــه ی اجــزای بدنــش هم آهنــگ شــوند؛ تــا زمانــی 

ــه نداشــته  ــه فکــر آگاهان ــازی ب کــه تکنیــک بی عیــب شــود و نی

باشــد و آن وقــت همــه ی این هــا می توانــد نبــوغ هنــری اطــالق 
شود.«37
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ــم، مثــل اســتاد  ــدی را حــس می کنی مــا حضــور نامرئــی هنرمن

تمریــن بالــه )maître de ballet( یــا یــک نوازنــده، کــه روی 

صحنــه یــا در استودیوســت در حالــی کــه محصــوِل نوظهــورش 

در حــال تمریــن شــدن اســت. دگا مدیــوم خــود را از نظــرِ شــیوه 

و تجربــه ای کــه در نقاشــی بیگانــه بــه نظــر می رســد، در معــرض 

بازنگــری و بازبینــی دائمــِی تمریــن رقــص قــرار می دهــد. گویــی 

تمریــِن رقــص روشــی اســت کــه می توانــد بــه نقاشــی هویتــی 

مســتقل بــه عنــوان یــک مدیــوم ســیال و متحــرِک مشــاهده 

افزایــش  منظــور  بــه  تکنیک هــا،  این جــا  کــه  روشــی  بدهــد. 

جلوه هــای بصــری، بــه کار گرفتــه می شــوند، می توانــد ضــرورت 

بازنگــری در قواعــد زیبایی شناســی را از  نظــرِ  اجــرا روشــن کنــد، 

امــری کــه موجــب می شــود نقاشــی، مشــابه بــا مدیــوم فیلــْم در 

مــورد راینــر، بــه عنــوان فعالیتــی کــه هم زمــاْن مــادی، مرتبــط بــه 

دیگــر مدیوم هــا و اجتماعــی اســت، پدیــدار شــود. مطالعــات 

دگا نــه تنهــا بــر پایــه ی اســکیس ها و یادداشــت های بی پایــان 

اســاس عکس هــای  بــر  بلکــه   عکاســیْ  نویــن  تکنولــوژِی  و 

فتیش شــده ای از دختــران جــواِن طبقــات پاییــن اجتماعــی بــود 

کــه میــان مــردان بــورژوا دســت بــه دســت می شــد و آن هــا را در 

حــال تمریــْن »پشــت صحنــه« نشــان مــی داد.3۸ در مقابــِل نقــد 

 )sexist( متداولــی کــه نقاشــی های دگا دیدگاهــی جنســیت زده

را تقویــت و ادراک رایــج از نقــاش، یعنــی »دیــد زدن از ســوراخ 

کلیــد«39، را تشــدید می کــرد، مــن مایلــم تــا بــر شــیوه ای تأکیــد 

کنــم کــه او در آن تعاملــی بیــن تمریــن رقــص و نقاشــی بــه 

دادِن  نمایــش  واضــح  طــور  بــه  از  اســتفاده  بــا  آورد،  وجــود 

مدیــوم اش چــون روشــی بــرای ارائــه ی حالت هــا و ژســت های 

بــه ظاهــر خودمانــی و دیــده نشــده، ژســت هایی کــه هم زمــان 

توســط  کــه  حرکــت  و  تأثیــر  متقابــِل  رابطــه ی  توســط 

حرفه ای ها اجرا شده، ایجاد و منتقل می شود.40 

برخــالف تصــور رایــج از ســبک دگا در ترســیم، بــه عنــوان بیانــی 

nat-(  و نوعــی از طبیعت گرایــی )objectivity( یاز عین گرایــی

uralism(، آن چــه بایــد مــورد تأکیــد قــرار گیــرد مجســم کــردِن 

نقــاْش چــون بازیگــری اســت کــه مشــارکت نــدارد41 و رفتــاری 

کــه در آن دگا موقعیــِت ذهنــی تولیــد را در ترکیب بندی هایــش 

نشــان می دهــد. ایــن موضــوع را می تــوان در نمــاِی هنرمنــد بــه 

عنــوان ناظــر دیــد کــه یا در لبه یــا میان رویدادهای ترسیم شــدْه 

جلــو  موســیقِی  آالت  تکه هــای  در  هم چنیــن  و  گرفتــه  قــرار 

آمــده در تصویــر کــه رابطــه ای بیــن نقطــه ی دیــِد ناظــرِ درونــی و 

تماشــاگرِ بیرونــی ایجــاد می کنــد. چنیــن دیدهــای چندگانــه ای، 

مشــاهده ی هنرمندانــه ی طوالنــی مــدت را بــا دیــِد وابســته بــه 

موقعیــِت تصویــرْ در هــم می آمیــزد، تدبیــری کــه هم چنیــن بــه 

نظــر می رســد بــا فعالیــت تمریــن رقــص مطابــق اســت از ایــن 

حیــث کــه ایــن گمــان را کــه تجســم  ناشــی از یــک انگیــزه ی خــود 

بــه خــودی اســت رد می کنــد، بــرای مثــال ]ایــن  گمــان کــه[ چــون 

نتیجــه ای از مواجهــه ی مســتقیم بیــن نقــاش و رقصنده هــا 

دانســته شــود. همان طــور کــه والــری مشــخص کــرد، »بیــن 

عمــل محــض مشــاهده گرِی یــک شــیء و دیــدْن حیــن کشــیدن 

آن شــیء تفــاوت زیــادی وجــود دارد.«42 قابــل توجــه اســت کــه 

حتــی اگــر نویســنده )والــری( از جهــت دوگانــه ی ســؤال برانگیزِ 

ذهن/بــدن، بخواهــد دســِت هنرمنــد »در خدمــت چشــمانش« 

نیــز  و  »اندام هــا«  و  »عضله هــا«  بــه  اشــاره  از  باشــد، 

»شکســت ها ]...[ تنش هــا و مهــارِت«43 آن هــا نیــز کوتاهــی 

نمی کنــد. از ایــن رو، او هم چنیــن دربــاره ی رابطــه بیــن دیــدن و 

»احساســات مان«  تحریــِک  و  حرکات مــان«  »قدم های مــان، 

۸۷ ۸۶



کــه »بایــد در معــرض چشــم قــرار گیــرد...«44 ســخن می گویــد. 

بدین ترتیــب، حــرکات و ژســت هایی کــه دگا ثبــت کــرده اســت، 

و  جســمی  جــارِی  عــادات  آن  از  تأثیــری  چــون  همیشــه 

مکانیســم های روان شــناختی ای پدیــدار می شــوند کــه تجربــه ی 

نقاشــانه را قابــل قیــاس بــا تمریــن رقــص می کننــد: »هنرمنــد 

قدمــی بــه پیــش و پــس می گــذارد، خیلــی زود بــه ایــن طــرف و 

حــاال بــه آن طــرف خــم می شــود، چشــمک مــی زد، طــوری رفتــار 

می کنــد کــه گویــی تمــام بدنــش تنهــا یدکــِی چشــمانش اســت، 

او خــوْد ســر تــا پــا، تنهــا یــک ابــزار در خدمــت هدف گیــری، 

نقطه گــذاری، خط کشــی و جمع بنــدی اســت.«4۵به بیــان دیگــر، 

کجــا کار ذهنــی و جســمی تمــام می شــود و در چــه نقطــه ای 

بدل به اثر هنری کاملی می شود؟

بــه نظــر می رســد موضــوع تمریــن بــه فراتــر از فرمول هــای 

ســنتِی تأثیــر اشــاره دارد تــا  از طریــق روشــی کــه رقصنده هــا را  

در حــال انتظــار، اســتراحت، آمــاده شــدن و فعالیــت ترســیم 

کــرده،  بــر وجــه هنجــاری و اجرایــی و در عیــن حــال خصلــِت 

و  راینــر  مــورد  ماننــد  تمریــن،  کنــد.  تأکیــد  خــود  تصادفــی 

آتوک نــپ، چــون موضــوع و ابــزاری بــرای مطالعــه ی هنرمندانــه 

در مــورد ویژگــی و عملکــرد مدیــومِ از آن خــود شــده پدیــدار 

می شود که تنها با اجرای خود )دوباره( ایجاد می شود.

The Re-( )1۸74 )بـــا نگاهـــی بـــه نقاشـــی رنگ  روغـــِن تمریـــن 

hearsal( ایـــن همجـــوارِی ناهمـــگام و توالـــی حرکـــت و کنـــش 

اســـت کـــه بـــه رویـــدادی واقـــع در گذشـــته و آینـــده اشـــاره دارد. 

تمریـــن خـــود حالتـــی از زمان بنـــدی اســـت: قبـــل از تمریـــن، 

بعـــد از تمریـــن اســـت. زیـــرا ایـــن لحظـــه ای از اجـــرا نیســـت کـــه 

توســـط اســـکیس ها، طراحی هـــا و نقاشـــی های دگا  تســـخیر 

می شـــود، ]بلکـــه[ ایـــن رویـــدادی اســـت کـــه در گذشـــته و/یـــا 

آینـــده قـــرار دارد، بـــه معنـــای دقیـــق کلمـــه، یـــک رویـــداد خیالـــی 

اســـت.4۶ آن چـــه در عـــوض دیـــده می شـــود کمابیـــش یـــک 

نقش مایـــه ی پایـــه ای یکســـان اســـت کـــه تولیـــد فنی-هنـــریِ  

آن بـــــــه شــــیوه هــــــــــای گونـــــــــاگون »تمریـــــــــــن« می شـــــــود. 

بدین ترتیـــب نقاشـــی شـــرایطی از تغییـــر دائمـــی و جـــرح و 

تعدیـــــِل ســــــــــوژه ها، روش هــــــا و پرســــپکتیــــــــوهــــــا را درون 

سیســـــــــتمی کدگذار ی شـــده و  خــــــود  دگرگــــــون  از قوانیــــــــن 

و قراردادهـــا تداعی می کند.

ـــاِن  ـــی زم ـــاً بازنمای ـــه رو هســـتیم صرف ـــا آن روب ـــا ب ـــا آن چـــه م ام

ــن  ــا پاییـ ــه از پله هـ ــور زن کـ ــت. فیگـ ــروی نیسـ ــال پیشـ در حـ

می آیـــد نـــه تنهـــا از زمان مندســـازی )temporalization( و 

ادگار دگا، 
»تمرین باله روی صحنه«، 

رنگ روغن، آبرنگ، 
پاستل و گواش روی بوم، 

۵4 در 73 سانتی متر، 1۸74، 
موزه ی متروپولیتن، 

نیویورک.
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ــر،  ــگارد ســـطح تصویـ ــازِی )spatialization( آوانـ فضا مند سـ

پیشـــی  می کنـــد،  تکـــه  تکـــه  را  آن  هم زمـــان  حالی کـــه  در 

می گیـــرد بلکـــه هم چنیـــن فضـــای تصویـــری و مجســـم را بـــه 

را  فضا یـــی ای  زمانـــی  الیه هـــای  مـــا  مـــی آورد:  در  حرکـــت 

مشـــاهده می کنیـــم کـــه فراینـــد تمریـــن رقـــص و نیـــز فراینـــد 

نقاشـــی را بـــرای اتصـــال بـــه حـــرکات ناهمـــگام و هم زمـــاْن 

متمایـــز کـــردن آن هـــا منعکـــس می کنـــد. ســـابرینا چرچلویـــچ 

خاطـــر نشـــان می کنـــد کـــه » خـــالِء مرکـــز بـــه جایگزینـــی تقـــارِن 

ترکیب بنـــدی کالســـیک بـــا، بـــه اصطـــالح، بی وزنـــی پویـــای 

ترکیب بنـــدی مـــدرن اشـــاره دارد. ]...[ تعـــادِل ترکیب بنـــدی 

دیگـــر بـــا توده هـــای متعـــادل ایجـــاد نمی شـــود، بلکـــه توســـط 

ــاد  ــل ایجـ ــا و فواصـ ــن فضـ ــه بیـ ــد کـ ــد می آیـ ــی پدیـ تنش هایـ
می شوند.«47

اکنــون می توانیــم بــه ایــن فکــر کنیــم جهت گیــری قابــل رؤیــِت 

نقش مایه هــای  و  صعــودی  پرســپکتیوهای  ســمت  بــه  دگا 

 )xylography( برش خــورده و نوعــی از عکاســی و ســیلوگرافِی

ــا عالقــه ای هنرمندانــه بــه مجموعــه ی نوینــی از قواعــْد  ژاپنــی ب

تکنیــک  بــه[  ]عالقــه  مثــال  بــرای  اســت،4۸  شــده  پشــتیبانی 

پووآنــت49 در مــورِد مســئله ی تعــادل و جاذبــه.۵0 آن چه هم چنین 

ــا چــه  ــا و ت ــب اســت ایــن پرســش اســت کــه آی ــرای مــن جال ب

شــده  پویــا  طریــق  بدیــن  کــه  فضایــی  تصویــری  وســعتی، 

می توانــد مفهــوم دگا را از مدیــوم روشــن ســازد. ]دگا[ بــه جــای 

تصویــر کــردن رئالیســتی ســالن بالــه ی اپــرای پاریــس، کــه 

صحنــه در آن اجــرا می شــود، »نــه از خصیصه هــای معمارانــه 

قیــوِد عمق نمایــی  در معــرض  را  خــود  نــه  و  پیــروی می کنــد 

پرســپکتیو قــرار می دهــد: تخته هــای چوبــی ممکــن اســت کــه 

در عــرض  تغییــر کــرده و بــه ســمت پنجــره باریک تــر شــوند، امــا 

بــه نظــر نمی رســد این هــا بــر اســاس هیــچ نوعــی از پرســپکتیو 

و  دقیق تــر  روشــی  بــه  این صــورت  غیــر  در  کــه  چــرا  باشــند 

اصولی تــر اجــرا می شــدند.«۵1 بنابرایــن، فضــا بــه گونــه ای بــه 

عقربه هــای  جهــت  خــالف  »حرکتــی  دگا  کــه  می رســد  نظــر 

ســاعت انجــام داده و گروهــی از فیگورهــا را در لبــه ی دســت 
راستِی تصویرْ محصور می کند.«۵2

بــا  زمان مندســازِی فضــا،  رقــص،  تمریــن  از  دگا  در تصاویــرِ 

در  فیزیکــی  حرکــِت  از  احساســی  غیرطبیعی شــده،  روشــی 

مقاطــع مختلــف زمانــی ایجــاد می کنــد. ایــن تکنیــک هــم متأثــر 

از اســاتید قدیمــی و هــم ســیلوگرافی های  از کپی هــای دگا 

بــا اســکیس ها و عکس هــای  ژاپنــی اســت کــه او تــا حــدی 

اولیــه ترکیــب کــرده بــود. نقاشــِی »تمریــن« کــه او حــدود ســال 

1۸74 آغــاز کــرد، ســالن بالــه ی اپــرای قدیــم پاریــس را نشــان 

و  شــد  ویــران  آتش ســوزی  در   1۸73 ســال  در  کــه  می دهــد 

عکســی کــه بــرای ترســیِم ژول پــرو، مربــی رقــْص، اســتفاده 

می شــود مربــوط بــه ســال 1۸۶1 اســت.۵3 توپــوِس تمریــن، بــه 

خصــوص، بــه دگا اجــازه داد تــا دوره هایــی طوالنــی را  تجســم 

کنــد کــه ترکیب بندی هایــش نیــاز داشــتن تــا »تکمیــل« شــوند، 

بــا ارجــاع بــه مقاله هــای کنفرانــِس دیویــد جوســلیت و  یــا، 

ایزابــل گــرآو، چنیــن شــیوه هایی از ترســیِم تمریــن رقــص را 

می توان چون راهی برای ذخیره کردِن زماِن کار دید.

ایــن موضــوع ایــن ســؤال را پیــش می کشــد کــه آیــا و چگونــه 

ــری از  ــده ی کاربردی ت ــد یــک ای ــه می توان ــدِی تمریــن بال زمان بن

را  نقاشــی  از مدیــوم  ایــده ی ســطح محور و حتــی مفهومــی 

نشــان دهــد. دوبــاره از بــرآوز نقــل قــول مــی آورم: »از آن جایــی 

کــه دگا معتقــد بــود ]اســتفاده از[ هــر وســیله ای بــرای فراهــم 
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کــردن اثــر مطلوبــی کــه حاصــل می شــود، موجــه اســت و اغلــْب 

نکته ســنج ترین  کــه  جایــی  تــا  را  مدیوم هــا  از  بســیاری 

می کــرد،  ترکیــب  تصویــر  یــک  در  کنــْد  گیــج  را  متخصــص 

 snapshot( آنــی  عکاســی  نویــن  اختــراع  از  او  بدین ترتیــب 

photography( نیــز اســتفاده کــرده.«۵4 بــرآوز حتــی شــیوه ی 

ســینمایی  تکنیک هــای  پیش بینــی  نوعــی  را  دگا  بازنمایــی 

قلمداد می کند:

دگا از طریــق »تمریــن در صحنــه« خــود را چــون یــک پیشــگامِ 

شــیوه ی کارگردانــی ســینمای مــدرن نشــان داده اســت. او بــرای 

از  تــا  نزدیــک شــد  لــژ  از فاصلــه ی  نفــره  رقــص دو  »نمــای« 

رقصنده هایــی کــه بــا تمــام زرق و بــرق خــود قبــل از چراغ هــای 

جلــوی صحنــه در حالتــی نســبتاً یکســان پدیــدار می شــوند، یــک 

ــی کــه رقــص پیــش مــی رود، ایــن  ــوز آپ« بگیــرد ]...[ زمان »کل

بــار بــاز هــم نزدیک تــر می شــود و »کلــوز آپ« دیگــری می گیــرد 

]...[. هــر دوی ایــن تصاویــر تقریبــاً در یک ســال در نقاشــی های 

ــت پوآنــت«  ــده در حال معــروف »ســتاره« )L’Etoile( و »رقصن
)Danseuse sur la Pointe( کشیده شده اند.۵۵

فکــر  چــه  دیدگاهــی  چنیــن  مــورد  در  این کــه  از  صرف نظــر 

و  کارکــردی  تحلیــل  بــا  مشــابه  موضــوع،   ایــن  می کنیــم، 

تاریخ نــگاری مدیوم هــای فنــی، تمایــز بیــن مدیوم هــای قدیــم و 

جدیــد را براســاس مفهــوم پیشــرفْت مورد تردید قــرار می دهد. 

آن چــه در مثــاِل مــن تعیین کننــده اســت ایــن اســت کــه بــه 

تصویــر کشــیدِن تمریــن رقــص، فعالیت هــای مختلــف از لحاظ 

تمریــن  می کنــد.  جمــع  نقاشــی  مدیــوم  در  یک جــا  را  کیفــی 

رقــص بــرای دگا از ایــن نظــر پروگرماتیــک )برنامــه دار( بــه نظــر 

قــرار  ادراک  مســئله ی  معــرِض  در  را  نقاشــی  کــه  می رســد 

می دهــد و طبــق نظــر راینــر، ایــن مشــخصه ی رقــص اســت. 

راه حــل ایــن مســئله، نــه در یــک پیوند علت و معلولــِی تک بُعدی 

بنابــر حــس المســه اســت و نــه در رضایــت دادن بــه بازشناســی 

فرم هــای ناکامــل و حســِی ســطح دیــداری. بنابرایــن، بــه نظــر 

 نمی رســد فهــم دگا از خــود بــه عنــوان »یــک رنگ  پــرداز بــا خــط«

)angil al ceva tsiroloc a(۵۶ بــدون مشــکل بــا آنتی تــزِ تصویــرِ 

المســه ای و دیــداری تطبیــق یابــد کــه مشــخصه ی حالت هــای 

فرمالیســتی اســت.۵7 آن چــه »در ایــن میــان قــرار می گیــرد« 

بــا  قیــاس  در  گویایــی  نحــو  بــه  اَلــوآ  آن چــه  اســت،  مســئله 

دایِســیِس۵۸ ریتمیک-فضایــی در موســیقی بیــان کــرد: »مدیوْم 

طرفیــن۵9 ]صداهــا[  را بــا هــم میــزان و هماهنــگ می کنــد و بــه 
آن ها اجازه می دهد تا به نوسان در آیند.«0 ۶

از ایــن رو بــه نظــر می رســد مشــخصاً ایــن ســاختارِ دوگانــه از در 

حرکــت بــودن و انتقــال دادِن حرکــت اســت کــه مدلــی از تأویــل 

بــرای ترکیــِب ســوژه و روْش ارائــه می دهــد کــه دگا دریافــت 

خــود را  از مدیــومِ نقاشــی از آن می گیــرد. رونــِد مــداوم و درهــم 

آمیختــه ی مشــاهده گری و احســاس کــردن، کــه از ایــن منظــر 

مــورد توجــه قــرار می گیــرد، هم چــون حرکتــی جهــت یافتــه در 

امتــداد خــِط رسم شــده آشــکار می شــود. حرکتــی کــه در این جــا 

چــون کنشــی گــذرا رخ می دهــد و ســوژه ای اســت کــه دگا بــا 

لحظه هــای  میزانســِن  می شناســد.  تمریــن  توپــوِس 

ناهماهنــگ یــک پویایــی فضایــی ای را پدیــد مــی آورد کــه دیگــر 

فضــا را نمایــش نمی دهــد بلکــه آن را در معنــای حرکــت خالصــه 

می کنــد و مــا را ترغیــب می کنــد تــا قوانیــن ســاخت اش را مــورد 

پرســش قــرار دهیــم، قوانینــی کــه بایــد هم زمــان  هــم در جهــت 

انباشــتگِی  تغییــر.  جهــت  در  هــم  و  شــوند  تکــرار  ســاخت 
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ــا رنــگ و تکنیک هــای نقاشــانه بــا خــط،  تکنیک  هــای طراحــی ب

کم تــر بــه ســمت مفهــوم یــک مادیــت یــا دیــداری بــودِن ضــرورْی 

گرایــش دارد بلکــه در عــوض مجموعــه ای از قوانیــن را تشــکیل 

می دهــد کــه می توانــد ســایر مدیوم هــا را نیــز مثــل عکاســی در 

هــم آمیــزد. بنابرایــن آن چــه مــا داریــم، مفهومــی سیســتمیک از 

ــد  ــک رون ــوان ی ــه عن ــا آن چــه جوســلیت ب مدیوم هاســت  کــه ب

کــرد،  توصیــف  مجــدد  قالب بنــدی  و  قالب بنــدی  از  مــداوم 

مطابقــت دارد.۶1 هرچنــد، فعالیــِت تمریــن رقــص که بــه ادراک از 

ــد از قوانینــی کــه آن را شــکل داده  ــر انتقــال پیــدا می کن تصوی

ســرپیچی می کنــد. تمریــن خــود را چــون یــک عملکــرْد دروِن 

سیســتمی مبتنــی بــر قراردادهــا و پیشــامدها نشــان می دهــد 

امــا در عیــن حــال پایان ناپذیــری ســاختاری اش، ســازگاری اش 

را بــا دیگــر مدیوم هــا آشــکار می کنــد. بدین ترتیــب، ارتباطــی 

کــه بیــن فراینــِد تمریــن رقــص و فراینــِد تولیــد نقاشــانه پدیــدار 

می شــود مــا را بــر آن مــی دارد تــا پرسشــی از قابلیــِت قیــاْس از 

ایــن  یــک ســو،  از  زمــان و فضــا طــرح کنیــم.  نظــر ســاختار 

موضــوع بــه تأثیــرِ اکوســتیک ریتــم موســیقی، فواصــل زمانــی 

و مــدت ربــط دارد؛ از ســوی دیگــر، بــه پیکربنــدِی حــرکات در 

فضــا، ]همــان[ جنبه هایــی کــه در »زندگــی رقصنده هــا«ی راینــر 

ــی ظاهــر  ــر و دگرگون ــای تغیی ــه معن و نقاشــی های آتوک نــپ ب

می شــوند و قــادر هســتند حــرکات مشــابِه نقــاش و رقصنده ها 

را به حرکت )خود به خود( چشِم ناظر منتقل کنند.

در خاتمــه، پرســش از بسترســازی فعالیت هــای تمریــِن مــورد 

بحــث در ایــن مقالــه بــا توجــه بــه نظــم اجتماعــی غالــب وجــود 

دارد. در حالــی کــه مطالعــات رقــِص دگا در اواخــر قــرن نوزدهــم 

می توانــد بــه روشــی مرتبــط باشــد کــه بــه گفتــه ی فوکــو، بــدن 

زن تبدیــل بــه یــک منطقــه ی ارجــح بــرای بــه نظــم درآوردِن 

پیش زمینــه ی  خــالِف  بایــد  راینــر  فیلــم  امــا  شــد،  اجتماعــی 

هنجارهــای انضباطــی در نظــر گرفتــه شــود کــه بــا قوانیــن 

ــی کــه توســط اعضــای  ــن شــد، قوانین پســا-انضباطی جایگزی

و  هنــر  آمیــزی  درهــم  بــرای  پســا-19۶۸  اصطــالح  بــه  نســِل 

فعالیــت روزمــره شــتاب گرفــت. همان طــور کــه مثــاِل آتوک نــپ 

سیاســی   )زیســت(  نقــِش  بــه  توجــه  بــا  کــرد،   روشــن 

)bio-(political(( روش هــای هنــری کــه نقاشــی معاصــر در 

پیونــد  بــا صــور فلکــی۶2 تاریخــِی هنرهــای نمایشــی و بصــری بــه 

وجــود مــی آورد، بــه طــرز آشــکاری توپــوِس تمریــن مبهم اســت. 

چــرا کــه تمریــن بــه جــای صرفــاً جســمیت دادن بــه »پشــت 

صحنــه ی«۶3 یــک محصــول، یــک ]وضعیــِت[ »در حــال تولیــِد« 

)in-the-making( زنــده را برجســته می کنــد کــه گواهــی اســت 

بــر مخاطره هــای بدنــی و احساســی. ایــن امــر دقیقــاً ]خصلــت[ 

در  مدیومــی  عنــوان  بــه  می ســازد،  را  نقاشــی  بــودن  دولبــه 

معرِض نیاز اکنون و همیشه حاضرِ رویداِد زنده.

ترجمه شده از  آلمانی به انگلیسی توسط کارل هافمن
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ارجاعات

Flicker .1 از خرده ژانرهــای ســینمای اکســپریمنتال )تجربــی( و 

ــورِ دســتگاه  ــک شــاترِ دوار در ن ــر ی ــن ژان ــگارد اســت. در ای آوان

پروجکشــن اخــالل ایجــاد کــرده و باعــث می شــود کــه توالــی 

حرکــِت تصویــر شکســته شــده و از طریــق فریم هــای تاریــک و 

ــوژْی اثــری  روشــن، نمــودی از حرکــت ایجــاد شــود. ایــن تکنول

ماننــد چشــمک و سوســو زدن )فلیکــر( می ســازد. در اوایــل 

دوران ســینما، ادعــا می شــد کــه سوســو زدِن تصویــر بــه بینایــی 

تماشــاگران آســیب می زنــد و حتــی باعــث بــروز مشــکالت روانی 

می شــود. بــا ایــن حــال در دهــه ی 1960، فیلم ســازانی چــون پیتــر 

 Ken( و کــن جیکوبــس  )Tony Conrad( کوبلــکا، تونــی کانــرَد

Jacobs(، فلیکــر را چــون یــک دســتگاه زیبایی شــناختی کشــف 

کــرده و بــه دنبــال اثــرات فلیکــر، بــا تمرکــز بــر ابــداع تصویــر 

متحــرک در اواخــر قــرن نوزدهــم میــالدی و دریافــت اولیــه از آن 

بودنــد و از ایــن ویژگــی ســینمایی در فیلم هــای خــود اســتفاده 

کردند.ـ م.

Structural film .2 جنبشــی در ســینمای اکســپریمنتال بــود 

کــه در دهــه ی 19۶0 میــالدی در امریــکا آغــاز و در دهــه ی 1970 

میــالدی بــه فیلم هــای ســاختاری/ماده گرای ســینمای انگلیــس 

تبدیــل شــد. فیلم ســازان »فیلــم ســاختاری« بــه دنبــال هنــری 

بســیار ســاده شــده و حتــی از پیــش تعیین شــده بودنــد. فــرم و 

شــکْل عنصــر حیاتــی و محتــوا عنصــر فرعــی بــود. از جملــه 

حالــت  و  ثابــت،  دوربیــن  موقعیــت  ژانــر،  ایــن  خصوصیــات 

چشــمک زن )فلیکــر( بــود. ایــن اصطــالح را نبایــد بــا اصطــالح 

ادبی و فلسفی ساختارگرایی اشتباه گرفت.ـ م.

Medium specificity .3 مفهومی اســت در زیبایی شناســی و 

نقــد هنــری کــه هــر چنــد طــرح آن بــه پیــش از مدرنیســم در هنــر 

برمی گــردد امــا بــا ایــن جنبــش پیونــد نزدیکــی دارد و بــه معنــای 

بــه  مربــوط  کــه  اســت  تأثیــری  و  کارکــرد  در  ویــژه  کیفیتــی 

ویژگــِی مــاده ی خامــی اســت کــه بــه عنوان شــیوه ی بیــان هنری 

ــن  ــرگ، مــروج ای ــت گرینب ــرد. کلمن ــرار می گی مــورد اســتفاده ق

اصطــالح، معتقــد بــود محــدوده ی منحصــر بــه فــرد و مناســِب 

قابلیــت یــک فــرم هنــرْی در تطابــق بــا تــوان یــک هنرمنــد در بــه 

کارگیــری خصلت هایــی اســت کــه منحصــر بــه ماهیــت یــک 

مدیوم مشخص هستند.ـ م.

 MONUMENT( »ــود ــم یادب ــکا »فیل 4. مــن از ســخنرانی کوبل

FILM( در 27 اکتبــر 2012 در وینــر گارتن باوکینــو بــه مناســبت 

ــر )19۶0( و انتیُفــن )Antiphon( )2012( در  نمایــش آرنولــف رین

وینالــه  )Viennale( )جشــنواره بین المللــی فیلــم ویــن( نقــل 

قول آوردم.

opto-me-( دســتگاهی نوری-مکانیکی Movie projector .۵

chanical( بــرای نمایــش تصاویــر متحــرک و پخــش آن بــر 

روی یک صفحه.ـ م.

White noise .۶  ســیگنال های )طنین هــای( تصادفــی در طیــف 

فرکانسی ای هستند که گوش انسان توانایی شنیدن آن ها را دارد.ـ م.

Serial art .7  هنــری اســت کــه بــه مجموعــه ای از قوانیــن بــرای 

۹۷ ۹۶



مشــخص کــردن ترکیب بنــدی یــا مجموعــه ای از ترکیب بندی هــا 

و  کانسپچوالیســم  در  ریشــه  ســریالی  هنــر  اســت.  پای بنــد 

مینیمالیســم دارد و در امریــکا و اروپــای دهــه ی 60 میــالدی بــه 

عنــوان روشــی بــرای  خلــِق هنــرْ بــدون متوســل شــدن بــه بیــان 

شخصی، محبوبیت پیدا کرد.ـ م.

Gabriele Jutz, Cinéma brut: Eine alieniatipe Gene- .۸

 alogic der Filmavantgarde )Vienna: Springer, 2010(,

.34, 60

 T’ai Smith, “Tactile Lessons: Notes Toward a   .9

 Method of Textile Media” )lecture, Academy of Fine

 Arts Vienna/Institute for Art Theory and Cultural

.)Studies, December 14, 2012

 Emmanuel Alloa, “Metataxy oder: Warum es keine .10

immateriellen Medien gibe,” in Imaginär Medialitat/

 immaterielle Medien, ed. Gertrud Koch, Kirsten

 Maar, and Fiona McGovern )Munich: Wilhelm Fink,

19 ,)2012. بــه غیــر از مــواردی کــه نــام مترجــم ذکــر شــده ،همه  

توسط کارل هوفمان ترجمه شده اند.

11. مقصــود از »طــرف« هــر یــک از دو یــا چنــد چیز، جزء، شــرایط 

یــا رویدادهایــی اســت کــه بیــن آن هــا رابطــه ای وجــود دارد و بــه 

از آن هــا »طــرف«  )relatum( و در  بــه هــر کــدام  اصطــالح 

حالت جمع »طرفین« ) relata( گفته می شود.

 .Ibid., 19  .12

.Ibid., 18  .13

 Christiane Voss,,”Au.f dem Weg zu:بــه کنیــد  نــگاه   .14

einer Medienphilosophie anthropomedialer Rela-

 .tionen,” in ibid., 77

Topos .1۵  )در حالــت جمــع: Topoi( کلمــه ای یونانــی بــه معنای 

جــا و مــکان و اصطالحــی اســتعاره ای اســت کــه ارســطو در 

 )Organon( از مجموعــه  ی ارغنــون )Topics( رســاله  ی توپیــکا

بــرای مشــخص کــردن مــکان، فضــا ، جایــگاه و مقامــی معرفــی 

کــرد کــه یــک ســخنران یــا نویســنده می توانــد اســتدالل های 

متناســب بــا موضــوع مشــخصی را تعییــن و جای گــذاری کنــد و 

آن  در  دیالکتیکــی  کــه مناســبات  مــکان و فضایــی  واقــع  در 

کشــف یــا ابــداع می شــوند. بدیــن ترتیــب توپوس/توپوس هــا 

ابــزار یــا اســتراتژی های ابــداع هســتند. ارســطو در رتوریــکا 

)Rhetoric( دو نــوع اصلــی از توپــوس را مشــخص می کنــد: 

عــام )koinoi topoi( و خــاص  )idioi topoi(. توپوس هــای 

عــام )مکان هــای مشــترک( آن نــوع هســتند کــه در موضوعــات 

توپوس هــای  و  می گیرنــد  قــرار  اســتفاده  مــورد  مختلفــی 

۹۷۹۹ ۹۸



خــاص )مکان هــای خصوصــی( آن هایــی هســتند کــه تنهــا بــرای 

شیوه ها و رشته ها خاص اعمال می شوند.ـ م.

Yvonne Rainer, cited in Carrie Lambert-Beatty Be- .1۶

ing Watched: Yvonne Rainer and the 1960s )Cam-

.bridge, MA: MIT Press/October Books, 2008(, 3

ــه  ــا بالغــت ترجم ــه ی ــاً خطاب Rhetoric .17 را در فارســی عموم

معناهــای  و  گوناگــون  تغییــرات  بــه  توجــه  بــا  کــه  کرده انــد 

معــادل  ایــن  مختلــف،  بســترهای  در  واژه  ایــن  متفــاوت 

بــه  را  اصطــالح  ایــن  مفهومــی  پیچیدگی هــای  نمی توانــد 

ــای کالســیک و کالمــی  درســتی نشــان دهــد. رتوریــک در معن

خــود ابــزاری اســت کــه بــا اســتفاده از آْن کلمــات انتخــاب و بــا 

ســبک خــاص ، ژســت و حــس نشــان داده شــده و بــرای تأثیــر 

آرایه بنــدی  خاصــی  مقصــود  بــه  رســیدن  بــرای  شــنوده  بــر 

ماننــد  ادبــی،  غیــر  هنرهــای  در  بصــری  رتوریــِک  می شــوند. 

هنرهــای تجســمی یــا اجرایــی بــه نوعــی کشــف دوران ماســت. 

در ایــن هنرهــا، مؤلــف مفهــومِ رتوریــک تصویر را در سیســتمی 

ژانــر،  و  ســبک  بــه  مربــوط  ایده هــای  از  پیوســته  هــم  بــه 

رفتــار  مدیوم هــا،  شــمایل نگاری،  بازنمایــی،  شــیوه های 

شــخصی، قالــب، ترکیــب و یــا حتــی نفــی همــه یــا هــر کــدام از 

رتوریــک  نوعــی  بــه  گفــت  می شــود  می دهــد.  قــرار  این هــا، 

تصویر، شمایل نگاری قرن بیستم و پس از آن است.ـ م.

tableaux vivant .1۸ یــک صحنــه ی ثابــت متشــکل از یــک یــا 

چنــد بازیگــر و مــدل اســت کــه ســاکت و ثابــت صحنــه ای از یــک 

رویداد یا نقاشی و غیره را بازنمایی می کنند.ـ م.

19. نگاه کنید به:

 Carrie Lambert-Beatty’s analysis of the concept of 

.spectatorship in ibid

20. نگاه کنید به: 

Michael Fried, “Art and Objecthood,” Artforum, Sum-

.mer 1967, 12-23

21. برای مثال نگاه کنید به:

 Ivan Nagel, Gemälde und Drama: Giotto Masaccio 

.)Leonardo )Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2009

هــم  »مکان منــد«  و  »مکانــی«  فارســی  در  کــه   Spatial  .22

ترجمــه می شــود بــه فضــا Space بــه عنــوان محیطی ســه بعدی 

اشــاره دارد و منظــور از آن، ارتبــاِط یــک پدیــده یــا شــیء از نظــر 

شــکل، انــدازه و مفهــوم بــا محیــط و فضایــی اســت کــه در آن 

جای گرفته یا پدیدار می شود.ـ م. 

23. نگاه کنید به:

 Clement Greenberg, “Modernist Painting” )1960(, in 
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 Modern Art and Modernism: A Critical Anthology,

 ed. Francis Franscina and Charles Harrison )New

.York: Harper & Row, 1982(, 5-10

ــل مالحظــه ای در  ــه طــور قاب ــر ب ــده ی پســا-تاریخ در هن 24. ای

  )After the End of Art( )1997( »کتــاب »پــس از پایــان هنــر

و نیــز نوشــته های آخــرِ آرتــور دانتــو بســط یافــت. او در ایــن 

کتــاب نــه تنهــا صحبــت از پایــان روایــت بــه میــان مــی آورد، بلکــه 

ــد کــه برگشــت ناپذیر  ــر اشــاره می کن ــدی از هن ــر آگاهــی جدی ب

اســت. او وضعیــِت هنــری را آشــکار می کنــد کــه دیگــر تابــع 

قوانین تاریخی و فلسفی نیست. ـ م.

Alois Riegl .2۵ مــورخ هنــر اتریشــی، از پایه گــذاران تاریــخ 

پیشــگامان  از  و  دانشــگاهی  رشــته  ی  یــک  عنــوان  بــه  هنــر 

تحلیل فرمالیستی بود.ـ م.

2۶. نگاه کنید به:

 Regine Prange, “Konjunkturen des Optischen: Riegls 

Grundbegriffe and die Kanonisierung der kanstleri-

 schen Moderne,” in Alois Riegl Revisited: Beiträge zu

 Werk und Rezeption = Contribution to the Opus and

 Its Reception, ed. Peter Noever, Artur Rosenauer,

and Georg Vasold )Vienna: Österreichische Akade-

.mie der Wissenschaften/MAK,2010(,109-28, esp. 119

 Clement Greenberg, cited in ibid., 120. See also .27

Clement Greenberg: The Collected Essays and Criti-

cism, ed. John O’Brian )Chicago: University of Chica-

go Press, 1993(, 90

2۸. نگاه کنید به:

 Michael Fried, ‘Art and Objecthood,” in Minimal Art: 

 A Critical Anthology, ed. Gregory Battcock )New

.)York: E. P. Dutton, 1968

.Prange, “Konjunkturen des Optischen,” 119 .29

30. نگاه کنید به:

Soren Grammel’s text in the accompanying exhibi- 

 tion brochure for “Janic Kerbeh, Hilary Lloyd, Silke

 Otto-Knapp” at the Kölnischer Kunstverein, Cologne,

.place from November 3, 2012, to January 6, 2013

Ballets Russes .31 شــرکت بالــه ی ســیاری بــود کــه در ســال 

در   )Sergei Diaghilev( دیاگیلــف  ســرگئی  توســط   1909

پاریــس تأســیس شــد و تــا ســال 1929 در سراســر اروپــا و 

امریــکای شــمالی و جنوبــی بــه اجــرای برنامــه پرداخــت. بالــه ی 

روس بــه دلیــل ارتقــای همکاری هــای هنــرِی پیشــگامانه میــان 
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طراحــان رقــص، آهنگســازان، طراحــان و رقصنده هــای جــوان 

کــه همگــی پیشــرو در چندیــن شــاخه ی هنــری بودنــد، بــه عنوان 

شــناخته  بیســتم  قــرن  در  بالــه  شــرکت   تأثیرگذارتریــن 

می شود. ـ م. 

بــر پایــه ی ده شــکل  Rorschach .32 تســتی روان شــناختی 

لکه ماننــد، متقــارن و نامنظــم اســت کــه توســط جوهــر ایجــاد 

Hermann Ror- رورشــاخ هرمــان  را  تســت  ایــن   شــده. 

schach(( روان پزشــک سوئیســی ابــداع کــرد و در ایــن تســت 

افــراد مــورد بررســی تلقــی خودشــان از ایــن اشــکال غریــب را 

بیان می کنند.ـ م.

 Tom Holert “Figurative Language,” Artforum,  .33

.January 2007, 235

 Lillian Browse, Edgar Degas: Ballet Dancers   .34

.)1949; repr., London; Folio Society, 1960(, 28

3۵. Paul Valéry, Degas Dance Drawing )New York: 

Lear Publishers, 1848(, 35. Originally published as 

Paul Valéry, Tanz, Zeichmung und Degas )ca. 1900; 

repr., Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1996(.

Barre .3۶ میلــه ای کــه رقصنده هــای بالــه از آن بــه عنــوان تکیه گاه  

می کننــد.ـ م. اســتفاده  مختلــف  حرکت هــای  تمریــن  بــرای 

 Lillian Browse, Edgar Degas: Ballet Dancers  .37

.)1949; repr., London: Folio Society, 1960(, 28

Sabrina Cercelovic, Edgar Degas: Zeit und Zeit- .3۸

geschehen in der Ballettprobe )Munich: GRIN Ver-

.lag, 2002(, 7

Browse, Ballet Dancers, 52  :39. نگاه کنید به

 .Ibid., 59 .40

41. نگاه کنید به:

.Cercelovic, Edgar Degas,9-10 

Valery, Tanz, Zeichnung und De- )42. )ترجمــه ی خــودم

   gas, 36

Ibid .43

Ibid .44
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.Ibid., 41 .4۵

.Cf.ibid., 12 .4۶

Cercelovic, Edgar Degas, 12 .47

.Cf. ibid., 14 .4۸

Pointe technique .49 تکنیکــی در بالــه کــه در آن رقصنــده 

تمــام وزن بــدن خــود را بــر نــوک پاهای کامالً کشــیده شــده اش 

نگه می دارد.ـ م.

۵0. نگاه کنید به:

.Browse, Ballet Dancers, 53 

.Cercelovic, Edgar Degas, 18 .۵1

.Ibid .۵2

.Ibid., 20 .۵3

.Browse, Ballet Dancers, 32f .۵4

.Ibid., 56 .۵۵

.Ibid., 43 .۵۶

Flächen- ۵7. در این جــا مــن دوبــاره بــه مفهــوم گرینبــرگ از

ریــگل  از تمایــزِ  او  کــه  ارجــاع می دهــم  raum )ســطح فضا( 

بین المسه ای و دیداری گرفته بود.

فاصلــه ی  یــک  غربــی،  کالســیک  موســیقی  در   Diesis  .۵۸

)وقفه( زمانِی تصادفی یا بسیار کوچک است.ـ م.

۵9. نگاه کنید به توضیح شماره ی 11.ـ م.

.Alloa, “Metataxy oder,” 20 .۶0

۶1. دیویـــد جوســـلیت ایـــن ایـــده را در ســـخنرانی اش »نقاشـــی 

برهنـــه می شـــود« )Painting Stripped Bare( در ســـمپوزیوم 

ـــد ِدر ماالقـــای«Das Feld der Malerei  در تاریـــخ 31  »ِدس ِفل

نوامبـــر 2010، شـــرح داد. ســـمپوزیومی برپـــا شـــده توســـط آخیـــم 

Wol-( ـــرام پیشـــلر Achim Hochdorfer( و وولف )هاشـــدرفر  
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 . Mumok در مـــــــــــوزه ی ممــــــــــوک ویــــــــــــــــن  )fram Pichler

ترجمــه  »منظومــه«  عمومــاً  فارســی  در   Constellation .۶2

منظومــه ی  یــادآور  منظومــه  کــه  آن جــا  از  امــا  اســت  شــده 

ــک نقطــه ی مرکــزی )خورشــید( اســت کــه  شمســی و دارای ی

اجــرام آســمانی حــول ایــن نقطــه ی مرکــزی می گردنــد، صــورت 

فلکــی مفهــوم دقیق تــری از ایــن واژه را می رســاند و منظــور 

ــی، تاریخــی و...(  ــد عناصــری )فرهنگــی، سیاســی، اجتماع پیون

اســت کــه بــا یــک ســری خطــوط فرضــی یــا تصادفــی ســاخته 

شده اند و در آن مرکزیتی وجود ندارد. ـ م.

ــه  ــم مســتندی گفت ــه فیل ــه، ب ــا پشــت صحن Making-of .۶3 ی

می شــود کــه مراحــل تولیــد یــک فیلــم یــا برنامــه ی تلویزیونــی 

را نشان می دهد.ـ م.
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نخ، پیکسل، دانه

)Matt Saunders( مت ســاندرز

ترجمه ی اشــکان جیهوری

ـــم ـــــ و  ـــده آغـــاز می کن ـــم محـــرک و برانگیزانن ـــا نمایـــش یـــک فیل ب

https://www.youtube.com/ :منظـــورم از محـــرک یعنـــی ایـــن

.watch?v=Fypi6dAJB8E

ــه  ــزی کـ ــد. چیـ ــته باشـ ــدن را داشـ ــار دیـ ــد ارزش یک بـ ــی بایـ یعنـ

ــاره ی  ــن دربـ ــث مـ ــه بحـ ــوش دادن بـ ــا گـ ــان بـ ــد هم زمـ می توانیـ

ـــد و  ـــق می کن ـــوم، از منظـــر کســـی کـــه خل ـــودن یـــک مدی خـــاص ب

می ســـازد، گوشه چشـــمی هـــم بـــه آن فیلـــم داشـــته باشـــید. البتـــه 

ایـــن مشـــکل را نـــه کم تـــر کـــه بیش تـــر می کنـــد، و این کـــه چـــه 

بایـــد گفتـــه شـــود بـــرای خـــود مـــن هـــم گیج کننـــده اســـت چـــرا 

کـــه از موضـــع برتـــر اســـتودیوهای امـــروزی تصـــور خـــاص بـــودن 

ــش  ــه بخـ ــه سـ ــن بـ ــت مـ ــت. صحبـ ــب اسـ ــاً عجیـ ــوم قطعـ مدیـ

ـــاره ی این کـــه چطـــور  ـــد نکتـــه درب تقســـیم می شـــود: نخســـت چن

می توانیـــم یـــک مدیـــوم را از آن خـــود کنیـــم، و ســـپس گوشـــه ای 

از یـــک اثـــر هنـــری را نشـــان خواهـــم داد تـــا منظـــورم را روشـــن 

کنـــم. بخـــش ســـوم بـــه بهتریـــن شـــکل منظـــور و مقصـــودم را 

نشـــان خواهـــد داد. تصاویـــر متحرکـــی کـــه بـــرای ایـــن کنفرانـــس 

آمـــاده کـــرده ام بـــه نمایـــش درخواهنـــد آمـــد: آزمـــون نمایـــش 
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یـــک  از  آزمون هایـــی مخصـــوص  مـــواد و متریـــال مختلـــف. 

استودیوی پسا-مدیوم.

۱. مدیوم

بیاییـــد دوبـــاره نگاهـــی بـــه ایـــن فیلـــم محـــرک داشـــته باشـــیم، کـــه 

ـــی معلـــوم اســـت  ـــه نظـــر می رســـد؛ ول در نـــگاه اول شـــبیه رنـــگ ب

کـــه رنـــگ نیســـت، بلکـــه جوهـــرِ درحـــال آماده شـــدن اســـت. مـــا 

شـــاهد تولیـــد چهـــار رنـــگ جوهـــر پرینتـــر هســـتیم: آن چیـــزی کـــه 

بـــه کلمـــات تجســـم می بخشـــد. دســـته هایی از رنگدانـــه کـــه وزن 

ـــه  و اندازه گیـــری شـــده و به وســـیله ی یـــک چاقـــوی مخصـــوص ب

بـــزرک  )رنـــگ  اویـــل  از اســـتند  شـــکل توده هـــای درخشـــانی 

حرارت دیـــده( غلیـــظ روی هـــم تـــا می خورنـــد. از دســـتگاه ها 

جریانی ثقیل از رنگ خالص و چسبناک روان است.

ــر ایـــن  ــم بـ ــان حاکـ ــاره ی مادیـــت زبـ ــزی دربـ ــال چیـ ــه دنبـ ــن بـ مـ

فضـــا بـــودم. چـــاپ ـــــ مـــا را یـــاد خوانـــدن می انـــدازد، و شـــاید نشـــر 

ــت.  ــکل اسـ ــرم و بی شـ ــزج و نـ ــاده ای لـ ــن مـ ــی ایـ ــار... ولـ و انتشـ

بخشـــی از خـــط تولیـــدی اســـت کـــه در نهایـــت متـــن چـــاپ   شـــده 

ـــی کـــه پشـــت  ـــره ی تأمین ـــار مـــا می گـــذارد، همـــان زنجی را در اختی

ـــرای مـــن  تمامـــی آن کلمـــات روی کاغـــذ قـــرار دارد. ایـــن ســـؤال ب

مهـــم اســـت کـــه مـــرز بیـــن متریـــال و مدیـــوم کجاســـت؟ مهم تـــر 

از همـــه این کـــه مـــن مبهـــوت ایـــن قطعـــه فیلـــم شـــده ام. اگـــر در 

ــــ اغلـــب  ــــ در هـــر مدیومـــیـ  عمـــق هـــر رویکـــرد و تالشـــی غـــور کنیـــمـ 

جهانی چسبناک در کمین نشسته است. 

برگردیـــم بـــه موضـــوع اصلـــی بحـــث: خاص بـــودن مدیـــوم. ایـــن 

اصطـــالح مـــن را عصبـــی می کنـــد؛ غیرقابل تحمـــل اســـت. ایـــده ای 

کـــه همـــه ی مـــا از طریـــق ســـالن های ســـمینار بـــه خوبـــی بـــا آن 

آشـــنا هســـتیم ـــــ ولـــی شـــاید نـــه بـــه انـــدازه ی کافـــی. ولـــی منظـــور 

از اندیشـــیدن بـــه خاص بـــودن مدیـــوم در واقـــع چیســـت؟ خـــاص 

بـــودن از چـــه نظـــر؟ از نظـــر یـــک سلســـله مراتـــب؟ یـــک تعهـــد؟ 

همـــه ی آن چـــه بـــه چالـــش گرفتـــه شـــده  ـــــ و به درســـتی فرامـــوش 

ـــه پســـا-مدیوم بودن مـــان  ـــارغ از این کـــه چقـــدر ب شـــده اســـت. ف

مفتخـــر هســـتیم، از چـــه زمانـــی ایده هـــای کهنـــه واقعـــاً بـــه دســـت 

فراموشـــی ســـپرده شـــدند؟ شـــاید بـــرای نقاشـــی موضـــوع ورای 

خـــودش باشـــد، چـــه شـــبکه ای باشـــد چـــه دیجیتـــال، چـــه پســـا و 

چـــه نـــو، ولـــی هم چنـــان بـــر همـــان اصـــول مانـــده اســـت. احتمـــااًل 

نیمـــی از قهرمانـــان مـــا بـــه خاطـــر روش و شـــکل و شـــمایل خـــود 

خـــاص هســـتند. پـــس مشـــکِل پرداختـــن بـــه صفـــات خـــاص ـــــ یـــا 

ـ مدیوم چیست؟ شاید نیازها و الزاماتـ 

اول این که،تاریخچـــه ی ایـــن مفهـــوم سرشـــار از اصطالحـــات 

ــان ناخوانـــده و ناجـــوری اســـت  فنـــی و تخصصـــی اســـت. مهمـ

بـــرای اســـتودیو، بـــه شـــکلی ناشـــیانه بـــه مکان هـــای غلـــط 

تحمیـــل می شـــود، و معذب کننـــده و ناجـــور می مانـــد. اگـــر یـــک 

ــود، آن گاه  ــه شـ ــر گرفتـ ــت، در نظـ ــک فضیلـ ــی یـ ــا حتـ ــده، یـ قاعـ

مزاحـــم و مخـــل می شـــود. محدودکننـــده و مانـــع. بـــرای نســـل 

مـــن، الزامـــاِت مدیومـــی مـــا را بـــه کودکانـــی شـــیرخواره تبدیـــل 

ـــن  ـــد. ای ـــه دوران مدرســـه بازمی گردان ـــد، و آرتیســـت ها را ب می کن

ایـــده اغلـــب بـــا توســـل بـــه تاریـــخ تعریـــف می شـــود، و مـــا را 

دوبـــاره درگیـــر تجربـــه ی »خـــود را بـــه اثبـــات رســـاندن یـــک 

ـــد: پیـــچ و خم هـــای قطـــع  رابطـــه ی محتـــوم بیـــن  شـــاگرد« می کن

سرگشـــتگی، کارهـــای احمقانـــه ای کـــه بـــا ذهـــن و دســـت خـــود 

انجـــام می دهیـــم و همـــه چیزهـــای جذابـــی کـــه پیش تـــر از آن هـــا 

از بی تابـــی و عصیـــان  به طـــور خـــاص،  نقاشـــی،  خوانده ایـــم. 
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رشـــد و نمـــو کـــرده، و نگرانی هـــا و دغدغه هـــای جوانـــی را بـــه 

دلهره هـــای بالغانـــه در کار هنـــری تبدیـــل کـــرده اســـت ـــــ کـــه خـــود 

عمـــالً مجموعـــه ای اســـت پیچیـــده و عظیم، متشـــکل از توهماتی 

مثـــل »اجـــازه ی« الزم بـــرای کشـــیدن یـــک نقاشـــی و هـــراس از 

این کـــه در تـــالش بـــرای خلـــق اثـــر هنـــری چیـــزی ناکافـــی و ناقـــص 

وجـــود داشـــته باشـــد. پیـــش از ایـــن، گریـــزی زدم بـــه کتـــاب 

»ســـفری بـــر دریـــای شـــمال« از رزالینـــد کـــراوس کـــه در آن 

می گویـــد، »احمـــق مثـــل یـــک نقـــاش ...« عجـــب. بـــر مبنـــای نظـــر 

کـــراوس، مدیـــوم کـــم و بیـــش بدیـــن معنـــی اســـت: تکنولـــوژی 

انجـــام چیـــزی و قواعـــد و آداب و رســـوم الحاقـــی بـــه آن. بـــه دیگـــر 

و  تجربیـــات  همـــراه  بـــه  اولیـــه  مـــواد  و  متریـــال  ســـخن، 

ــم واردات  ــد داریـ ــوص، قصـ ــا، به خصـ ــته. مـ ــته های گذشـ دانسـ

بســـیاری را بـــه تجربیـــات گذشـــته ی خـــود در نقاشـــی بیافزاییـــم، 

و وقتـــی بخواهـــم دربـــاره ی این کـــه قواعـــد و رســـوم نقاشـــی در 

دوران زندگـــی مـــن چـــه بـــوده اســـت بـــا خـــودم صـــادق باشـــم، بایـــد 

بگویـــم کـــه در درجـــه ی نخســـت ایـــن اضطـــراب نقاشـــی اســـت 

ـــوم در  ـــت تدافعـــی داشـــتن ـــــ یـــک مدی ـــد. حال ـــاد می مان ـــه ی کـــه ب

ــده  ــد ـــــ یـــک قاعـ ــه کنـ ــد خـــودش را توجیـ ــره اســـت، بایـ محاصـ

ـــوان  ـــل روش هـــا چـــه می ت ـــه و تحلی ـــی در مـــورد تجزی اســـت.1 ول

گفت؟ روی دیگر سکه.

بـــه نظـــر مـــن نقاشـــانی کـــه امـــروزه وجهـــه ی بهتـــری دارنـــد و از 

بیـــن  کـــه  آن هایی انـــد  برانگیزاننده ترنـــد،  و  مطرح تـــر  همـــه 

انتظـــارات از آن چـــه کـــه، در جهـــان پسا-پسا-پسا-اســـتودیو، 

آرتیســـت خوانـــده می شـــود و دشـــواری های بالقـــوه لذت بخـــش 

معضـــالت ســـاخت فیزیکـــی و بصـــری اثـــر هنـــری توازنـــی ایجـــاد 

می کننـــد. اضطـــراب می توانـــد بـــه انگیـــزه ای بـــرای ابداعـــات 

افراطی و بی تابی ختم شود. 

بـــه کـــراوس بازگردیـــم ـــــ نگاهـــی ســـریع بـــه قطب نمـــای خـــود 

ـــای شـــمال« را  ـــر دری ـــاب »ســـفری ب ـــه از کت ـــم ـــــ و دو نکت بیندازی

ــه دوران  ــر این کـ ــر او بـ ــت، نظـ ــم. نخسـ ــته کنیـ ــرح و برجسـ مطـ

ــات  ــوم ـــــ لحظـ ــک مدیـ ــه ی یـ ــی و کهنـ ــای قدیمـ ــه و فرم هـ اولیـ

رشـــد تکنولوژیـــک و »بازشـــدن« و پذیـــرش دنیـــای جدیـــد ـــــ 

ـــد پتانســـیل های خـــاص آن مدیـــوم را روشـــن و آشـــکار  می توانن

کننـــد. ُخـــب، شـــاهد بوده ایـــم کـــه چگونـــه هنـــر نقاشـــی بـــه افـــول 

رفتـــه و پرســـروصداتر بازگشـــته اســـت: آیـــا مـــا نیـــز در دوره ای از 

یـــک  ایـــده ی  دوم،  زندگـــی می کنیـــم؟  تکنولوژیـــک  تحـــوالت 

مدیـــوم »مجتمـــع«2 )کـــه فیلـــم و فیلم ســـازی مثالـــی کامـــل بـــرای 

آن اســـت، چـــرا کـــه صرفـــاً متکـــی بـــه ورقـــه ی ســـلولوئید یـــا 

»دســـتگاهی«  بلکـــه  نیســـت،  تصویـــر  پخـــش  یـــا  دوربیـــن 

و  قدیمـــی  آغازهـــای  بیـــن  آن هاســـت(.  همـــه ی  از  متشـــکل 

ـــده ای وجـــود دارد  ـــده ی فریبن دســـته ها و رســـته های مجتمـــع، ای

راجـــع بـــه خـــرد و تکّه تکــّـه کـــردن چیزهـــا و ســـرهم کـــردن دوبـــاره ی 

آن هـــا. فرمـــی مبتکرانـــه و منعطـــف و ناشـــی از بازگشـــت بـــه 

اصـــل و ترکیـــب مجـــددی کـــه درســـت بـــه نظـــر برســـد. ایـــن 

موضـــوع مـــن را بـــه دو پرســـش می رســـاند: چگونـــه یـــک مدیـــوم 

می توانـــد بـــه شـــکلی مفیـــد و ســـازنده آلـــوده و دســـت خورده 

شـــود ولـــی کنـــار گذاشـــته نشـــود؟ چطـــور یـــک مدیـــوم را بـــه درون 

یکی دیگر بکشانیم تا از یکی یا هردو حرف بزنیم؟

مـــا بیـــش از آن چـــه بـــدان معتـــرف باشـــیم اجـــازه می دهیـــم 

متریـــال و مـــواد جـــای مدیـــوم را بگیرنـــد و پـــر کننـــد ـــــ و بـــه نظـــرم 

ایـــن همـــان ریســـمانی اســـت کـــه چنـــگ زدن بـــه آن مـــی ارزد. 

می تـــوان آن هـــا را تغییـــر و حرکـــت داد، از نقـــش خـــود خـــارج 

کـــرد، و مـــورد سوءاســـتفاده قـــرار داد. آن هـــا در واقـــع وجـــود 

آثـــار  مثـــل  تصاویـــر،  مثـــل  دارنـــد،  کارکـــردی  ولـــی  ندارنـــد 
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ازآن خودســـازی. همیشـــه ســـاختاری وجـــود دارد کـــه نگه شـــان 

ـــی  دارد و کیفیاتـــی وجـــود دارنـــد کـــه به هـــم پیوندشـــان دهـــد، ول

هم چنـــان، خـــارج از حـــوزه ی اختصاصی  شـــان بـــه درون نـــوری 

متفـــاوت ســـقوط می کننـــد. بـــه نظـــر می رســـد کـــه آینـــده ی 

مدیـــوم بـــه شـــکلی فزاینـــده بـــه تحـــرک و امـــکان تغییـــر آن 

بستگی دارد. 

۲. کار

در این جـــا مثال هایـــی مـــی آورم تـــا نشـــان دهـــم منظـــورم از 

ایجـــاد تحـــرک در یـــک مدیـــوم از طریـــق سوءاســـتفاده از متریـــال 

ــردن  ــد کـ ــا سـ ــادگی بـ ــه سـ ــد بـ ــر کســـی می توانـ آن چیســـت. هـ

ـــر کاغـــذ یـــک عکـــس بکشـــد، پـــس ایـــن چاپ هـــای  ـــور ب مســـیر ن

ــرام  ــل فوتوگـ ــادگی مثـ ــن سـ ــه همیـ ــره ای بـ ــی نقـ ــزرگ ژالتینـ بـ

تولیـــد می شـــوند: عکاســـی را واداریـــم تـــا متریـــال نقاشـــی را 

ـــد،  ـــه هـــم بمال ـــک و شـــخصی آن هـــا را ب ـــی نزدی ـــد ـــــ خیل ـــت کن ثب

بـــدون لنـــز ـــــ و از تجهیـــزات عکاســـی هـــم سوءاســـتفاده کنـــد )بـــا 

ــی  ــه عکاسـ ــال کـ ــذی بیـــش نیســـت، و حـ ــه، ایـــن کاغـ ایـــن همـ

ــه  ــد بـ ــی می توانـ ــر کسـ ــده، هـ ــنتی( منقـــرض شـ ــیمیایی )سـ شـ

کنـــدوکاو در آن بپـــردازد(. نمی گویـــم کـــه آیـــا کالً خـــارج از نقاشـــی 

اســـت یـــا کامـــالً نقاشـــی اســـت. مخاطـــب متریـــال را تشـــخیص 

می دهـــد )بافـــت روغـــن، مخلـــوط کـــردن جوهرهـــا ...( همان طـــور 

کـــه کیفیـــات )مایع بـــودن، جهـــت جاذبـــه ...( و عملکردهـــا )ریختن، 

ــخیص  ــردن( را تشـ ــل کـ ــی تبدیـ ــه آرامـ ــاییدن، بـ ــو زدن، سـ قلمـ

می دهد. 

کارکـــرد یـــک تکنیـــک بـــه شـــدت و حـــدت بـــه درون تکنیکـــی دیگـــر 

ـــز می شـــود. چاپـــی کـــه مســـتقیم از طرحـــی روی پالســـتیک  لبری

درســـت می شـــود بـــه شـــکلی غریـــب عکس گونـــه و مطابـــق 

ـــه ردّ قلمـــو  ـــر از آن ک ـــد، غی ـــال معمـــول باقـــی می مان همـــان متری

وجـــود دارد و همه چیـــز برعکـــس اســـت: چاله هـــای ســـیاهی از 

جوهـــر یـــا روغـــن تبدیـــل بـــه حوضچه هایـــی روشـــن از نـــور 

می شـــوند. فرم هـــا دچـــار اعوجـــاج می شـــوند. کنتراســـت بـــاال 

مـــی رود. عکســـی کـــه از روی »نگاتیـــو« روی بـــوم چـــاپ می شـــود 

تک تـــک نخ هـــای بـــوم را نمایـــان می ســـازد. عمـــق آن ناحیـــه چنـــان 

حســـاس اســـت کـــه حتـــی ضخامـــت بـــوم را نیـــز بـــه شـــکلی 

افراطی به نقطه ی تمرکز تبدیل می کند. 

ـــان شـــکاف ها و ویژگی هـــای هـــر یـــک  ترکیـــب کـــردن ایـــن دو زب

ـــد. شـــاید ایـــن را بتـــوان همـــان مدیـــوم مجتمـــع  را نمایـــان می کن

از منظـــر کـــراوس دانســـت، ولـــی مـــن بیش تـــر بـــه عنـــوان یـــک 

مدیـــوم چندظرفیتـــی بـــه آن نـــگاه می کنـــم: یـــک بادنمـــای چرخـــان 

توجـــه را بـــه ســـمت خصوصیت هـــای دائمـــی ولـــی نیازمـــوده ی 

ایـــن مدیوم هـــای کارگاهـــی قدیمـــی جلـــب می کنـــد. خیلـــی زود 

ایـــن پروســـه زندگـــی خـــود را خواهـــد یافـــت، بـــا خاص بودگی هایـــی 

که تنها وارد تماس بین دو عامل می شوند.

لغزشـــی را اجـــرا می کنـــم کـــه امیـــدوارم بـــا معـــادل ســـاختن بســـیار 

ســـریع متریـــال و مـــواد بـــا مدیـــوم، بی حاصـــل نباشـــد. اگـــر 

آرتیســـت ها کم تـــر از همیشـــه بـــه یـــک مکتـــب خـــاص وابســـته 

هســـتند، و کار شـــبکه ای و دیجیتـــال مبادلـــه و تغییـــر را ســـاده تر 

کـــرده، پـــس مدیـــوم بیـــش از پیـــش دربـــاره ی تصویـــر خـــود 

ــا این حـــال، متریـــال و مـــواد هم چنـــان کامـــالً  مدیـــوم اســـت. بـ

پیـــچ و مهـــره  ایـــن دو هم زمـــان  باقـــی می ماننـــد.  قدرتمنـــد 

هســـتند و دلیلـــی بـــر تالشـــی گســـترده تر )مدیـــوم(. آن چـــه این جـــا 
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ـــرای صحبـــت از  در معـــرض خطـــر اســـت صرفـــاً یافتـــن مزیتـــی ب

مدیـــوم نیســـت، بلکـــه یافتـــن راهـــی اســـت بـــرای روح بخشـــیدن 

و به حرکت درآوردن آن ــ دقیقاً در مواقع مورد نیاز. 

3. آزمون نمایش

نقاشی در فراسوی خود چه خواهد کرد؟

در این جـــا آزمون هـــای نمایشـــی از متریـــال و مـــواد مختلـــف 

ارائه شده است. 

قرارمالقات شانسی بین متریال و فیلم.

ایـــن گرافیـــت پـــودر شـــده اســـت. دانه دانـــه و رگـــه دار اســـت. ردّ 

مواقـــع  بعضـــی  در  ضخیـــم.  قســـمت های  در  حتـــی  قلمـــو، 

فوران هـــای کوچکـــی از رنـــگ ُپـــف کـــرده و پراکنـــده شـــده و بـــه 

درون محیـــط ضایعـــات پاشـــیده اســـت. وقتـــی پـــودر خیـــس و تـــر 

اســـت، رطوبـــت از میـــان رســـوبات نهرهـــای کوچکـــی حفـــر 

می کنـــد. ســـطح کار دودی شـــده و بـــا فضایـــی ابرماننـــد پـــر 

می شود.

ایـــن یـــک تونرپرینتـــر لیـــزری اســـت. ســـیاه غلیـــظ. دانه هـــای 

بزرگ تـــر ناپایـــدار هســـتند. درون اَِســـتون معلـــق بـــوده، بـــه شـــکل 

مـــاده ای چســـبنده در می آیـــد ... شـــروع بـــه ذوب شـــدن می کنـــد ... 

بـــا پیوســـتن به هـــم جزیـــره ای می ســـازند ـــــ نامنظـــم و خـــام ـــــ 

مثل دانه های کروی درون فیلم نگاتیو زیر ذره بین.
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ایـــن رنگ دهنـــده ای اســـت کـــه بـــرای مدتـــی طوالنی تـــر درون 

حـــالل خیـــس خـــورده اســـت. واقعـــاً حـــل می شـــود. روان اســـت 

ـــا وجـــود آن کـــه هم چنـــان ســـفت اســـت، و بـــرای بـــرش خـــوردن  ب

ــش  ــگ بنفـ ــه رنـ ــت. بـ ــب تر اسـ ــع مناسـ ــت مایـ ــه حالـ ــبت بـ نسـ

عجیبـــی درمی آیـــد کـــه درون اســـتون شـــفاف مکیـــده می شـــود. 

رنگ دهنـــده تمایلـــی بـــه مانـــدن درون حـــالل نـــدارد. رنگ ســـایه ای 

باثبـــات تولیـــد می شـــود، و نیـــز رگه هـــای بزرگـــی از رســـوبات و 

مایع چسبناکی که به اطراف پخش و پاشیده می شود.

ـــی. ســـیاه غلیـــظ، کـــه  ـــی معمول ـــدی اســـت. مرکب ایـــن مرکـــب هن

در عیـــن حـــال شـــاهد لکه هـــای روغـــن و حرکـــت آن هـــا در تاریکـــی 

جوهـــر هســـتیم. می توانیـــد غلظـــت را نیـــز ببینیـــد ـــــ قـــرار نیســـت 

کـــه روی پالســـتیک خشـــک شـــود. بـــه راحتـــی از روی ســـطح 

ســـاییده می شـــود. رگه هـــا، نقطه هـــا و خال هـــا، شـــکاف ها، 

خراش ها، و ردّ اتفاقی دستمال حوله ای. 

ـــان  ـــن جوهـــر نقـــره ای اســـت. جوهـــر خطاطـــی. رنگدانه هـــا چن ای

ـــگام خشـــک شـــدن بخش هـــای بزرگـــی از آن  ســـنگین اند کـــه هن

تبلـــه و ورم می کننـــد. دانه دانـــه و زِبـــر، به طوری کـــه متریـــال 

اسکن شـــده بـــه شـــکل الگویـــی یکنواخـــت دیـــده می شـــود. 

تأللو و درخشش در برابر شیشه به برف تبدیل می شود.
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ـــر  ـــراه ســـیاه اســـت. ســـیاه همیشـــه ب ـــه هم ـــن جوهـــر رنگـــی ب ای

فضـــا ســـایه می افکنـــد. ســـایه هایی از ِگل. خطـــوط خـــراش در 

سراسر جریان رنگ. 

ایـــن رنگینـــه ای رنگـــدار روی پالســـتیک اســـت. مثـــل روغـــن و آب. 

ـــب و جـــوش و  ـــر جن ـــدار اســـت، بســـیار پ ـــق و آب ـــگ بســـیار رقی رن

لـــرزان، و قطراتـــی از آن روی خـــودش کشـــیده شـــده اســـت. 

ـــد. و  ـــه شـــکلی اعجـــاب آور دندانه دارن خمیـــری و شـــفاف. لبه هـــا ب

بعـــد روی ســـطحی متفـــاوت: پلی اســـترِ آماده شـــده. قطـــرات 

کم تـــر؛ بدنـــه ی بیش تـــری را در خـــود جـــای داده. کمرنـــگ و 

بی نور، ولی نه به درجات باال. 

ــا خاصیـــت  ــی بـ ــاده ای اســـت پروتئینـ ــن مـ ــن )کازئیـ ــن کازئیـ ایـ

ــت و در  ــر اسـ ــتر. ِکِدرتـ ــطح پلی اسـ ــت روی سـ ــبندگی( اسـ چسـ

عیـــن حـــال شـــکننده تر. نکتـــه ی اصلـــی خراش هاســـت. کـــه 

نیـــز بیش تـــر هســـتند.  نـــرم  حتـــی روی پالســـتیک صـــاف و 

ســـنگین  ذرات  سراســـر  روی  و  شـــده اند  پخـــش  خراش هـــا 

رنگدانـــه جســـت و خیز می کننـــد، و درون چاله هـــای رنـــگ آرام 

گرفته اند. 

ایـــن وارونگـــی جوهـــر ســـیاه روی پالســـتیک اســـت. دیجیتـــال 

نوعـــی متریـــال اســـت و کارکردهـــای ســـاده ی خـــودش را دارد. 

تغییـــر دادن پوزیتیـــو بـــه نگاتیـــو؛ و دیگـــر لیـــز و نـــرم و مثـــل قیـــر 

نیســـت. در عـــوض: شـــیری و مـــات اســـت. رگه هـــای آســـیب و 

خـــراش. و حـــال حتـــی کازئیـــن هـــم معکـــوس شـــده اســـت. 

پالتـــی غریـــب و نورانـــی. ســـپس تغییـــر دادن پوزیتیـــو بـــه نگاتیـــو 

در تمامـــی فریم هـــا. تاریـــک و روشـــن های شـــدیدی کـــه عقـــب و 

جلـــو می شـــوند، درحالی کـــه حجـــم مرکـــزی صحنـــه پایدارتـــر 
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باقـــی مانـــده اســـت، جهـــت نگاه تـــان را بـــه تصویـــر تغییـــر دهیـــد، 

و بـــــر آن چــــــه شـــــــکل می گیــــــــرد دوبـــــــاره تمرکــــــــــز کنیـــد. 

ایـــن رنـــگ دیجیتـــال اســـت: تصویـــر اسکن شـــده را از کانال هـــای 

ـــال کـــه وارد  ـــه دیجیت ـــه عمـــق و کُن ـــد. ب رنگـــی متفاوتـــی می گذران

شـــوید، می توانیـــد از درون تصاویـــر اصالتـــاً ســـیاه و ســـفید 

الیه های رنگی نرم، یکپارچه و شفاف استخراج کنید. 

و ایـــن رنگ روغـــن اســـت. همـــان تصویـــری کـــه می شناســـیم، بـــا 

همـــان نشـــانه های آشـــنا ـــــ رنـــگ بایـــد رانـــده شـــود و وسوســـه 

شـــود؛ بـــا منطـــق ســـیال و ذاتـــی دیگـــر متریـــال و مـــواد جـــاری 

نمی شـــود. مـــا مقیـــاس ایـــن نشـــانه ها و شـــیوه ای کـــه ویدئـــو 

ناگهـــان حـــس  از هـــم می پاشـــد درک می کنیـــم، و  را  آن هـــا 

ــت و  ــه تخـ ــر شیشـ ــن بـ ــود ـــــ روغـ ــر می شـ ــطح قابل لمس تـ سـ

فشـــرده می شـــود. ایـــن متریالـــی اســـت کـــه بـــه دیـــدن آن عـــادت 

داریـــم، و شـــاید شـــاهد بدرفتاری هـــای بیش تـــری از آن هســـتیم. 

و در نهایـــت، مثالـــی از این کـــه ایـــن قبیـــل چیزهـــا در طراحـــی 

چگونـــه دیـــده می شـــوند. نگاشـــتن تصویـــر و حرکـــت بـــر متریـــال 

و مـــاده، و هم زمـــان آزاد گذاشـــتن آن هـــا بـــرای حرکـــت بـــه 

خواســـت و میـــل خودشـــان ـــــ و ســـاختن هویـــت مخصـــوص بـــه 

خودشان.

ایـــن آزمـــون  را طراحـــی کـــردم تـــا ببینـــم کـــه چـــه می شـــود، و فکـــر 

می کنم نشانه های مهمی را می بینم. 

مدیوم هـــای ســـنتی بـــه شـــکلی فزاینـــده از شـــیوه ها و روش هـــای 
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ــه  ــت کـ ــن نیسـ ــه چنیـ ــد )همیشـ ــه می گیرنـ ــود فاصلـ ــاص خـ خـ

نقاشـــی را رنگ هـــا بســـازند و ممکـــن اســـت کســـی بـــرای نقاشـــی 

حتـــی بـــه رنـــگ هـــم نیـــاز نداشـــته باشـــد(. ولـــی در هـــر صـــورت 

ـــن  ـــه ای ـــد. مـــا ب ـــه خـــود مشـــغول می کنن مدیوم هـــا ذهـــن مـــا را ب

دســـته بندی ها وفـــادار هســـتیم. بـــه نظـــر مـــن بـــرای بـــه کار بـــردن 

و پرداختـــن بـــه آن هـــا شـــیوه های بی ســـروصدا و تجربـــی زیـــادی 

وجـــود دارد، دقیقـــاً بـــا بی اعتنایـــی بـــه مرزهـــا و محدودیت هـــای 

اجـــزاء  درون  عمیـــق  خرابـــکاری  و  دســـت بردن  و  آن هـــا 

تشکیل دهنده ی آن ها، و توجه به آن چه که واقعاً می بینیم. 

ارجاعات

1. البتـــه کـــه آن چـــه قابـــل قبـــول اســـت محـــدود بـــه همـــان زمـــان و 

دوره اســـت. وقتـــی دانشـــجو بـــودم، مـــل باکنـــر داســـتانی تعریـــف 

کـــرد از زمانـــی کـــه آرتیســـت جوانـــی بـــوده اســـت و در مالقاتـــی در 

بـــه شـــخصی نشـــان داده اســـت.  را  اســـتودیو عکس هایـــی 

عکس هـــا قابـــل قبـــول نبودنـــد، ولـــی اگـــر تنهـــا می توانســـت 

آن هـــا را بـــه نقاشـــی تبدیـــل کنـــد، و روی بـــوم اجـــرا و نشان شـــان 

دهـــد... در زمـــان جلوتـــر بیاییـــم، بـــه اواخـــر دهـــه ی نـــود کـــه موضـــع 

ـــود: یـــک نقاشـــی بکشـــید، از آن عکـــس  ـــر بدیـــن شـــکل ب بیش ت

بگیرید، نقاشی را دور بیندازید. 

2. مفهـــوم مجتمـــع را از اصطـــالح مـــدار مجتمـــع گرتـــه برداشـــتم 

بـــه معنـــی تراشـــه  ای کـــه شـــامل گروهـــی از مدارهـــای الکترونیکی 

است.ـ م. 
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