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هـــر  کـــه  دنباله دارنـــد  زمینـــه« مجموعه هایـــی  »نظرگاه هـــای 

دوره موضـــوع مشـــترکی دارنـــد. هـــر دوره مجموعـــه ای چنـــد 

جلـــدی از مقـــاالت و گفت وگوهـــا را در بـــر می گیـــرد، هـــر شـــماره 

نظرگاهـــی اســـت مســـتقل نســـبت بـــه موضـــوع دوره. تـــاش 

ـــه در ایـــن مجموعه هـــا بهره گیـــری از گفتمان هـــای مختلـــف  زمین

از  فراگیـــر  و  شـــفاف   چشـــم اندازی  ارائـــه ی  بـــرای  مرتبـــط  و 

موضوع هر دوره است.

نظرگاه های زمینه



نقد نهادی؛ موج دوم
قسمت دوم

گــردآوری و تألیــف: گلناز صالح کریمی

۳

در  برخاســـت:  دهـــه ی ۱۹۶۰  اواخـــر  در  نهـــادی  نقـــد  اول  مـــوج 

بحبوحـــه ی جنبش هـــای دانشـــجویی گســـترده و جنـــگ بدنـــام 

ویتنـــام. مـــوج دوم در اواخـــر دهـــه ی ۱۹۸۰ بلنـــد شـــد و بـــا مبارزه هـــای 

هویتـــی زنـــان، رنگین پوســـتان، دگرباشـــان و دیگـــر گروه هـــای بـــه 

ــوج دوم،  ــدان مـ ــت. هنرمنـ ــتگی یافـ ــده پیوسـ ــده شـ ــیه رانـ حاشـ

هم چـــون هنرمنـــدان نســـل اوِل نقـــد نهـــادی، تـــاش می کردنـــد 

ــد و  ــان هنرمنـ ــط میـ ــر روابـ ــر بـ ــای هنـ ــدای نهادهـ ــلطه ی ناپیـ سـ

ـــد، به خصـــوص ســـلطه ی پنهـــان موزه هـــا  مخاطـــب را آشـــکار کنن

ـــد.  ـــر را تعریـــف می کنن ـــه هن ـــد کـــه موزه هـــا چگون را و نشـــان دهن

صاحبـــان ســـرمایه کـــه درواقـــع صاحبـــان موزه هـــای بـــزرگ نیـــز 

هســـتند چگونـــه بـــا هدایـــت پـــول تاریـــخ هنـــر را هدایـــت می کننـــد 

و اســـتانداردهایی را بـــرای متمایـــز ســـاختن هنـــری وضـــع می کننـــد 

کـــه بـــه زعـــم خودشـــان »عالـــی« اســـت . هنرمنـــدان مـــوج دوم 

تـــاش می کننـــد نشـــان دهنـــد کـــه موزه هـــا، برخـــاف ادعای شـــان، 

بـــه عمـــوم مـــردم تعلـــق ندارنـــد و بـــه دنبـــال آمـــوزش بی واســـطه و 

بی طرفانـــه ی فرهنـــگ نیســـتند، بلکـــه ایـــن نهادهـــا در قالـــب 

و  برتری جویانـــه  ایدئولـــوژی  مـــوزه«   آموزشـــی  »برنامه هـــای 

تبعیض آمیز خود را به نحــوی نامحســـوس در ذهـــن مخاطبــــان 

جــــا مــی اندازند.



۵ ۴

مــوج دوم نقــد نهــادی هم چون مــوج اول از تکنیک ها و امکانات 

هنــر مفهومــی بهــره می بــرد، امــا هنرمنــدان نســل دوم فضــای 

متفاوتــی را نســبت بــه نقــد نهــادی مــوج اول تجربــه کردنــد، چــرا 

کــه موزه هــا در دهه هــای هشــتاد و نــود میــادی کم کــم بــه 

ــر فرهنگــی  ــد کــه اســِم رمــز آن تکث اســتقبال مــد جدیــدی رفتن

بــود؛ ایــن نهادهــا بــا گشــودن درهــای خــود روی هنرمنــدان نقــد 

نهادی برای خود اعتبار تازه ای کسب می کردند.

در جریــان نقــد نهــادی مــوج دوم، موزه هــا نــه تنهــا هنرمنــدان را 

سانســور و بایکــوت نکردنــد، آن گونــه کــه مثــاً در مــوج اول بــا 

هانــس هاکــه برخــورد شــد، بلکــه بســیاری از نهادهــا، البتــه نــه 

از جبهــه ی  را کم کــم پذیرفتنــد و  ایــن نقدهــا  آن هــا،  همــه ی 

ایــن  اندک انــدک گسســتند.  بــزرگ  راکفلرهــا و ســرمایه داران 

نئولیبرالیســتی  سیاســت های  برابــر  در  البتــه  جدیــد  فضــای 

شــکننده اســت و از قضــا، بــه همیــن دلیــل اســت کــه نقــد نهــادی 

هم چنــان ضــرورت خــود را حفــظ کــرده، هرچند بیش تــر در قالب 

نقدهــای هویتــی درآمــده؛  اگــر مــوج اول نقــد نهــادی بــر نســبت 

میــان هنــر و قــدرت اقتصــادی و سیاســی تأکیــد داشــت، مــوج 

دوم عــاوه بــر ایــن موضوعــات، بــر نســبت میــان هنــر و نــژاد و 

ــدان مــوج  ــن هنرمن ــه مهم تری ــد دارد. از جمل ــز تأکی جنســیت نی

دوم می تــوان بــه لوئیــس لولــر )۱۹۴۷ -(، فــرد ویلســون )۱۹۵۴-( 

و آندرا فریزر )۱۹۶۵ -( اشاره کرد. 

لوئیس لولر؛ شیطنت در میدان جنگ 
ــار  ــه آث ــدی امریکایــی اســت کــه ب ــر )۱۹۴۷ -( هنرمن لوئیــس لول

فمینیســتی، ضدجنــگ و هم چنیــن نقــد نهــادی شــهرت دارد. او از 

معــدود هنرمنــدان ایــن جنبــش اســت کــه از هنــر مفهومــی یــا 

چیدمــان یــا ویدئــو کم تــر اســتفاده می کنــد و در عــوض بــا مدیوم 

عکــس و تصویــر مأنــوس اســت، هرچنــد کار خــود را چنیــن 

توصیــف می کنــد: »مــن خــود را عــکاس بــه معنــای دقیــق کلمــه 

نمی دانــم... فقــط تــاش می کنــم بــه چیزهایــی اشــاره کنــم و 

هیچ وقــت ســعی نمی کنــم در کارم پاســخی بــه چیــزی بدهــم.«۱ 

او هم چــون بســیاری از دیگــر هنرمنــدان نقــد نهــادی سیســتمی 

را بــه نقــد می کشــد کــه خــود ســهمی از آن دارد، عضــوی از آن 

اســت و آن را دوســت مــی دارد و ایــن به وضــوح در عکس هایــش 

آشــکار اســت. لولــر از آثــار هنــری عکــس می گیــرد و همیــن او را 

بــه یکــی از پیشــگامان هنــر از آن خودســازی2 بــدل کــرده اســت. 

آن چــه می خواهــد بــه مــا نشــان دهــد ایــن اســت کــه آثــار هنــری 

بعــد از ســاخته شــدن کجــا می رونــد و چه هــا از ســر می گذراننــد. 

او از آثــار و اشــیاِء هنــری در گالری هــا، موزه ها، انبارها، حراجی ها 

و حتــی خانه هــای مجموعــه داران عکــس می گیــرد و برخــاف 

بــه دنبــال کنــکاش در  از هنرمنــدان هم عصــر خــود  بســیاری 

فراینــد پدیــد آمــدن اثــر هنــری نیســت، بلکــه آن چــه برایــش 

جذابیت دارد آن اســت که اثر پس از تمام شــدن در چه فضایی 

»جــا« می گیــرد و ایــن مکان هــای جدیــدی کــه اثــر پــس از بیــرون 

آمــدن از کارگاه هنرمنــد بــه آن هــا ســفر می کنــد، چگونــه معنــا و 

شیوه ی درک و دریافت اثر را تغییر می دهند. 

لولـــر بافاصلـــه پـــس از پایـــان تحصیـــات دانشـــگاهی در گالـــری 

کاســـتلی مشـــغول بـــه کار شـــد و بـــه ایـــن ترتیـــب، بـــا بســـیاری از 

هنرمنـــدان، گالـــری داران، منتقـــدان و کارشناســـان دنیـــای هنـــر 

ارتبـــاط نزدیکـــی پیـــدا کـــرد. در ابتـــدا کار کـــردن بـــرای لئـــو کاســـتلی 

ـــاز کـــرد، امـــا آن چـــه  ـــر ب ـــای هن ـــه ی دنی ـــه پشـــت صحن راهـــش را ب

باعـــث شـــده گرداننـــدگان ایـــن صحنـــه ســـالیان ســـال بـــه او 

بـــه  دوربیـــن عکاســـی اش  بـــا  دهنـــد  اجـــازه  و  کننـــد  اعتمـــاد 

اتاق هـــای پذیرایـــی مجموعـــه داران معمـــوالً ناشـــناس یـــا انبارهـــای 

لوئیس لولر
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حراجی هـــای بـــزرگ قـــدم بگـــذارد شـــخصیت اوســـت، خودآگاهـــی 

و صداقـــت در کنـــار شـــوخ طبعی و بازیگوشـــی ویژگی هایـــی 

هســـتند کـــه ســـبب شـــده اند از ســـویی، دوســـت انـــدی وارهـــول 

باشـــد تـــا آن جـــا کـــه وارهـــول بـــه او اجـــازه مـــی داد از آثـــارش هرطـــور 

ــر  ــت و همسـ ــویی، دوسـ ــد و از سـ ــتفاده کنـ ــد اسـ ــه می خواهـ کـ

ســـابق بنجامیـــن باکلـــو، منتقـــدی جـــدی متعلـــق بـــه مکتـــب 

فرانکفورت، از نظریه پردازان اصلی نقد نهادی و از سلحشـــورانی 

کـــه در مبـــارزه ای می جنگنـــد کـــه اتفاقـــاً در آن ســـوی جبهـــه اش 

ستاره های پاپ آرت ایستاده اند. 

ـــی در دوران اوج شـــکوفایی  ـــر از دهـــه ی هشـــتاد میـــادی، یعن لول

اقتصـــادی در غـــرب و به خصـــوص دورانـــی کـــه بـــازار هنـــر رفته رفتـــه 

و  خـــاص  وقـــف ســـبک  را  خـــود  قدرتمنـــد می شـــد،  و  بـــزرگ 

ـــر از آن خودســـازی و نقـــد نهـــادی  منحصربه فـــردی کـــرد کـــه در هن

بـــه آن رســـیده بـــود، یعنـــی عکاســـی از آثـــار و اشـــیا هنـــری در 

خانه هـــای جدیدشـــان. او در مجموعـــه عکـــس »گوشـــه ی اتـــاق 

 Living Room( »نشـــیمن، چینـــش آقـــا و خانـــم برتـــون ترمیـــن

 )۱۹۸۴( )Corner, Arranged by Mr. & Mrs. Burton Tremaine

از »کتیبـــه« )Frieze( جکســـون پـــوالک در اتـــاق ناهارخـــوری، 

صفحه هـــای انتزاعـــی روبـــر دلونـــه بـــاالی تلویزیـــوِن اتـــاق نشـــیمن 

ــاق خـــواب خانـــم و آقـــای  ــز در اتـ ــپر جانـ و »پرچـــم ســـفید« جسـ

ترمیـــن عکاســـی کـــرد. او در ایـــن مجموعـــه نشـــان می دهـــد کـــه آثـــار 

هنـــری ارزشـــمند در زندگـــی روزمـــره و در میـــان وســـایل خانـــه ی 

لوئیس لولر، 
»کتیبه ی جکسون پوالک 
و ظرف سوپ خوری«،
.۱۹۸۴ 

لوئیس لولر، 
»مونوگرام«، 

 ،۱۹۸۴
انستیتوی هنر شیکاگو.
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زوج ثروتمنـــدی کـــه از بزرگ تریـــن مجموعـــه داران هنـــر انتزاعـــی بـــه 

 شـــمار می رونـــد، در چـــه مکان هایـــی و در چـــه زمینـــه ای دیـــده 

می شـــوند. بـــه ایـــن ترتیـــب، هالـــه ی المپـــی تقـــدس را هـــم از ایـــن 

ــرد و گویـــی  ــه داران می گیـ ــه و زندگـــی مجموعـ ــار و هـــم از خانـ آثـ

پـــرده ی مخملـــی ضخیمـــی را کـــه تماشـــاچیان و عوامـــل نمایـــش را 

از هـــم جـــدا می کنـــد، کنـــار می زنـــد و گوشـــه ای از دنیـــای پشـــت 

صحنـــه را بـــه مـــا نشـــان می دهـــد و بـــا شـــیطنت می گویـــد: ببیـــن، 

هیـــچ چیـــز مقـــدس و رازآلـــودی این جـــا نیســـت، مجموعـــه داران 

ثروتمنـــد هـــم بـــا آثـــار هنـــری همـــان کاری را می کننـــد کـــه دیگـــران. 

آن هـــا هـــم مثـــل مـــا کار را می خرنـــد و بـــر دیـــوار اتاق شـــان آویـــزان 

می کننـــد. فـــرق مـــا و آن هـــا فقـــط در میـــزان ســـرمایه ای اســـت کـــه 

ــیار  ــرق بسـ ــن فـ ــا ایـ ــود، امـ ــرف می شـ ــار صـ ــن آثـ ــد ایـ ــرای خریـ بـ

بزرگـــی اســـت: ایـــن ســـرمایه اســـت کـــه تعییـــن می کنـــد چـــه اثـــری 

بـــا چـــه ارزشـــی روی دیـــوار خانـــه ی مـــا و آن هـــا قـــرار گیـــرد؛ ســـرمایه 

و بـــس. و ایـــن اشـــاره ای اســـت بازیگوشـــانه بـــه پرســـش هایی 

جـــدی: آیـــا هنـــر زاده ی تخیلـــی نـــاب و نبوغـــی ذاتـــی اســـت کـــه فقـــط 

انســـان هایی اصیـــل و برخـــوردار از حساســـیتی ذاتـــی آن را درک 

می کننـــد و در نتیجـــه برایـــش پـــول می دهنـــد؟ ایـــن ادعایـــی اســـت 

ــه  ــا، کـ ــا و گالری هـ ــتیلیزه ی موزه هـ ــفید و اسـ ــای سـ ــه در فضـ کـ

گویـــی هیـــچ نســـبتی بـــا جهـــان اقتصـــادی و سیاســـی بیـــرون 

ــا در جبهـــه ی مقابـــل طـــرز فکـــری  ندارنـــد، تقویـــت می شـــود. امـ

وجـــود دارد کـــه عکس هـــای لولـــر بـــر آن تأکیـــد می کننـــد: این کـــه 

ســـازوکارهای دیگـــری بـــه جـــز نبـــوغ و الهـــام و اصالـــت و تخیـــل 

نـــاب در جریان انـــد، ســـازوکارهایی اقتصـــادی کـــه تعییـــن می کننـــد 

ـــزان شـــود.  ـــه ای آوی ـــوار چـــه خان ـــری ارزشـــمند روی دی ـــر هن یـــک اث

لولــر دربــاره ی بــازار هنــر و نیروهــای دخیــل در آن کنجــکاو اســت 

و گویــی بــه دنبــال نقطــه ای اســت کــه در آن ســلیقه، جایــگاه 

اجتماعــی و نیــروی اثربخــش و تکان دهنــده ی هنــر بــا هم تلفیق 

می شــوند. ایــن ترکیــب در درک آثــار او اهمیــت خاصــی دارد. 

عکس هــای او شــیطنت آمیزند و بــه ســادگی بــا مخاطــب ارتبــاط 

برقــرار می کننــد و حتــی چشــم نوازند. امــا جــادوی لولــر آن اســت 

کــه همــان عکس هــای ســاده و چشــم نوازش، تفکربرانگیــز هــم 

هســتند و راه را بــر تأمــل دربــاره ی زمینــه ی اجتماعــی و اقتصادی 

هنــر بــاز می کننــد. گویــی لولــر تــاش می کنــد بــه زبــان تصویــری 

ــری را در  ــر هن ــای اث ــوان معن ــه کمــک آن بت ــا ب ــدی برســد ت جدی

زمینــه ای کــه در آن قــرار می گیــرد فهمیــد و بــا تغییــر ایــن زمینــه 

معنــای جدیــد را بازشناســی کــرد. گاهــی بــرای ایــن کار از واژه هــا 

کمــک می گیــرد، کاری کــه بــرای هنرمنــدان نســل او، به خصــوص 

لوئیس لولر،
»گوشه ی اتاق نشیمن، 
چینش آقا و خانم برتون ترمین«،

 .۱۹۸۴ 



۱۱ ۱۰

 ،)Picture Generation( دوســتانش در گــروه نســل تصویــر

ناشــناخته نیســت. مثــاً او عکســی را کــه از »مریلیــن مونــرو«ی 

وارهــول در حراجــی کریســتیز ســال ۱۹۸۸ گرفتــه بــود در دو 

آن هــا  کنــار  در  متفــاوت  یادداشــت  دو  و  کــرد  چــاپ  نســخه 

گذاشــت. اولــی: آیــا انــدی وارهــول شــما را بــه گریــه می انــدازد؟ و 

دومــی: آیــا مریلیــن مونــرو شــما را بــه گریــه می انــدازد؟ و بــه 

نقــش ســازنده ی اثــر و جایــگاه اجتماعــی اش در درک و دریافــت 

مــا از هنــر اشــاره کــرد، یعنــی بــر ایــن موضوع که شــهرت هنرمند 

چقــدر در معنایــی کــه اثــر منتقــل می کنــد دخیــل اســت. لولــر 

قیمــت اثــر را در حراجــی در یادداشــت کنــار عکس هــا قیــد کــرد: 

2۰۰ تــا ۳۰۰ هــزار دالر و البتــه ایــن کاری بــود کــه در دهــه ی هشــتاد 

امکان پذیر بود و امروز مجاز نیست. 

لولــر گاهــی از ویژگی هــای مــادی تصویــر کمــک می گیــرد تــا 

تأثیــر مــکان نمایــش را آشــکار کنــد، مثــل پــروژه ی »دســتکاری 

شــده تــا انــدازه شــود« )Adjusted to Fit( )مــوزه ی هنــر مــدرن 

آثــار  از  پــروژه عکس هایــی را کــه  ایــن  نیویــورک، 2۰۱۷(. او در 

هنرمندانــی هم چــون جــف کونــز، فرانــک اســتا، ســول لوویــت 

گرفتــه بــود در انــدازه ای بســیار بــزرگ چــاپ کــرد، امــا تصویرهــا را 

ــر آن هــا را از  ــزرگ شــدن تصاوی ــی ب کــج و معــوج ســاخت، گوی

اســتانداردهای  آشــکارا  ترتیــب،  ایــن  بــه  و  انداختــه  ریخــت 

موزه ها را در خصوص ابعاد آثار قابل قبول به نقد کشید. 

ــد کــه کار او  ــن خاطــر خــود را عــکاس نمی دان ــه ای ــر ب شــاید لول

ــه عبارتــی بازنمایــی  ــا ب اصــاً بازنمایــی ابژکتیــو یــا ســوبژکتیو ی

اعیــان بیرونــی یــا حــاالت و عواطــف درونی از دیدگاهی شــخصی 

و هنری نیســت، بلکه کار او باز-بازنمایی یا باز-نمایش تصاویر 

برجســته ی تاریــخ هنــر در زمینــه و فضایــی اســت کــه این آثــار در 

آن قــرار می گیرنــد. لحــن بازیگــوش و غیرخصمانــه  اش، جــدا از 

آن کــه ســبب شــده دوســتان زیــادی داشــته باشــد، بــر واقعیتــی 

مســئله ای  از  او  نقدهــای  این کــه  آن  و  می بــرد  راه  عمیق تــر 

شــخصی برنمی خیزنــد و هدفــش رویارویــی و دعــوا و مرافعــه بــا 

و  المپ نشــینی  بــر  لولــر  اگــر  نیســت.  هنرمنــدان  و  موزه هــا 

تقدس گرایــی نهادهــای هنــر و صاحبــان ثــروت و قــدرت در ایــن 

نهادهــا یــا بــر شــهرت مداری یــا ســلبریتی بازی، کــه خــود لولــر در 

زندگــی شــخصی و حرفــه ای بــا قاطعیــت از آن دوری می کنــد، 

انگشــت می گــذارد، هدفــی جــز آن نــدارد کــه هالــه ی تقــدس را از 

گــرد ســر نهادهــا بــردارد و این جهانــی بــودن آن هــا را بــر مخاطــب 

آشکار سازد. 

ــد  ــد در مــوزه ببینی فــرد ویلســون؛ تمــام آن چــه انتظــار نداری
فــرد ویلســون )۱۹۵۴- (، هنرمنــد امریکایــی متولــد نیویــورک، 

حرفــه ی هنــری خــود را از اواخــر دهــه ی هفتــاد میــادی، پــس از 

نمایی از نمایشگاه لوئیس لولر 
در موزه ی هنرهای مدرن نیویورک، 
.2۰۱۷



State Uni- )پایــان تحصیــات دانشــگاهی اش در کالــج ســونی 

versity of New York( آغــاز کــرد. در ســال ۱۹۷۶، ویلســون تنهــا 

نلســون  کــه  بــود  دانشــکده ای  در  رنگین پوســت  دانشــجوی 

راکفلــر آن را تأســیس کــرده بــود. او از همــان دوران دانشــجویی 

بــه مــوزه و کار در ایــن نهــاد عاقــه داشــت و در مــوزه ی نویبرگــر 

مشــغول بــه کار شــد کــه درواقــع بخشــی از دانشــکده ی هنــر 

دانشــگاه ســونی بــود، البتــه نــه در جایــگاه کارشــناس یــا کارآمــوز 

بلکــه بــه عنــوان نگهبــان و دربــان. تجربه هایــی کــه در ایــن دوران 

ــوان  ــا عن ــری ب از کار در نهــاد مــورد عاقــه اش کســب کــرد در اث

»بازدیــد تحــت حفاظــت« )Guarded View( بــه ثمــر نشســت، 

کــه در ســال ۱۹۹۱ در مــوزه ی ویتنــی بــه نمایــش درآمــد. او در ایــن 

اثــر مانکن هایــی رنگین پوســت را در لبــاس نگهبــان مــوزه بــه 

نمایــش درآورد کــه اتفاقــاً یکــی از مانکن هــا لبــاس نگهبــان 

مــوزه ی ویتنــی را بــه تــن داشــت. ایــن مانکن هــا ســر نداشــتند و 

پیــام روشــنی را القــا می کردنــد: ایــن کــه ســهم رنگین پوســتان از 

موزه هــای هنــر صرفــاً دربانــی و نگهبانــی و کار در کافــه تریــای 

مــوزه اســت، این کــه هویــت رنگین پوســتان یــا بــه عبارتــی تفکــر 

و ذهنیــت و خاقیت شــان در نهــاد مــوزه از آن ها ســلب می شــود 

و آن هــا بــه بدن هایــی تقلیــل داده می شــوند کــه فقــط بــرای کار 

می گویــد:  کار  ایــن  دربــاره ی  ویلســون  مناســب اند.  فیزیکــی 

»چیــزی کــه بــر آن اصــرار داشــتم ایــن بــود کــه موزه هــا کمــی بــه 

خودآگاهــی برســند.«۳ بعضــی افــراد از بیــرون نهادهــا را نقــد 

باشــد و  نهــاد  در درون  دارد  امــا ویلســون دوســت  می کننــد، 

ســؤال هایی را کــه در ذهــن دارد همان جــا طــرح کنــد؛ این کــه 

نهادهــا چــرا وجــود دارنــد و چــه فایــده ای بــرای آدم هــا دارنــد؟ 

هنــر ویلســون در تمــام دوره هــای کاری اش حــول ایــن مســئله 

دور می زنــد کــه نهادهــای قدرتمنــد هنــری، به خصــوص موزه هــا، 

چــه سیاســت های حذفــی و تبعیض آمیــزی نســبت بــه گروه های 

هویتــی  گروه هــای  یــا  اجتماعــی  و  اقتصــادی  ضعیف تــر 

به حاشیه رانده شــده اعمــال می کننــد. مــوزه ی ویتنــی بــا نمایــش 

ایــن آثــار جــزو نخســتین موزه هایــی بــود کــه خــود در نقــد ایــن 

نهــاد قدرتمنــد وارد عرصــه شــد و جالــب این کــه ویلســون بــه 

عضویت هیئت امنای ویتنی درآمد. 

ویلســـون در ســـال ۱۹۹2 بـــار دیگـــر از موزه هـــا یارگیـــری کـــرد؛ ایـــن 

ـــه ی شـــرقی ایـــاالت  ـــد در کران ـــار در بالتیمـــور، مرکـــز ایالـــت مریلن ب

متحـــد بـــا اکثریـــت جمعیـــت سیاه پوســـت و به شـــدت درگیـــر بـــا 

محرومیـــت اقتصـــادی و فرهنگـــی. او بـــرای نمایشـــگاه »نقـــب زدن 

بـــه مـــوزه« )Mining the Museum( بـــه ســـراغ مـــوزه ی متعلـــق 

 )Maryland Historical Society( بـــه انجمـــن تاریـــخ مریلنـــد

ـــاِن بخـــش نگهـــداری از  ـــا همـــکاری مـــوزه و کمـــک کارکن رفـــت و ب

گنجینـــه ایـــن نمایشـــگاه را برپـــا کـــرد کـــه یکـــی از مهم تریـــن 

۱۳ ۱۲
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۱۵

نمونه هـــای نقـــد نهـــادی نســـل دوم به شـــمار مـــی رود. انجمـــن 

تاریـــخ مریلنـــد نهـــادی اســـت بـــا بیـــش از صـــد ســـال ســـابقه و 

گنجینـــه ی بســـیار باارزشـــی از آثـــار تاریخـــی مریلنـــد را در مـــوزه ای 

نگهـــداری می کنـــد کـــه یکـــی از مهم تریـــن موزه هـــای ایـــاالت 

متحـــد محســـوب می شـــود. در ســـال ۱۹۹۱ ایـــن نهـــاد تصمیـــم 

گرفـــت مخاطبانـــی را جـــذب کنـــد کـــه تکثـــر فرهنگـــی منطقـــه را 

بازنمایـــی می کردنـــد.۴ آن هـــا از ویلســـون، کـــه در آن زمـــان در 

چندیـــن پـــروژه ی مشـــابه بـــا موزه هـــای دیگـــر کار کـــرده بـــود، 

دعـــوت کردنـــد پـــروژه ای در مریلنـــد در دســـت بگیـــرد. ویلســـون در 

کار بـــا اشـــیاِء مـــوزه و در اســـتخراج اشـــیاِء مدفـــون در پســـتوها 

کامـــاً آزاد بـــود و مـــوزه از رویکـــرد جدیـــد ویلســـون اســـتقبال کـــرد. 

در مریلنـــد، او اشـــیائی را در مـــوزه پیـــدا کـــرد کـــه از دوران بـــرده داری 

ــده  ــش درنیامـ ــه نمایـ ــز بـ ــش از آن هرگـ ــد و پیـ ــده بودنـ باقی مانـ

بودنـــد، اشـــیائی هم چـــون زنجیرهایـــی کـــه بـــه دســـت و پـــای 

ـــد.  ـــردگان اســـتفاده می کردن ـــه ب ـــرای تنبی ـــا ب ـــردگان می بســـتند ی ب

او در نمایشـــگاهش ایـــن اشـــیا را در کنـــار آثـــار باســـتانی ای قـــرار داد 

کـــه عمومـــاً از زندگـــی و هنـــر اشـــراف سفیدپوســـت مریلنـــد باقـــی 

مانـــده و همـــواره بـــا عنـــوان »آثـــاری از تاریـــخ مریلنـــد« نمایـــش 

داده می شـــدند تـــا نشـــان دهـــد نهـــاد مـــوزه لزومـــاً نهـــادی بی طـــرف 

نیســـت و اغلـــب بـــا موضع گیری هایـــی برتری جویانـــه تاریـــخ را 

روایـــت کـــرده اســـت، هـــر آن چـــه در مـــوزه بـــه نمایـــش درمی آیـــد 

ــا  ــان دادن تنهـ ــا نشـ ــی بـ ــا گاهـ ــت نیســـت و موزه هـ ــن حقیقـ عیـ

بخشـــی از تاریـــخ و بخشـــی از زندگـــی و هنـــر گـــروه خاصـــی از 

مردمـــان یـــک منطقـــه کـــه معمـــوالً گـــروه مســـلط هســـتند، تاریـــخ 

ــبت  ــر نسـ ــد و بـ ــذف می کننـ ــود حـ ــت خـ ــر را از روایـ ــی دیگـ گروهـ

ـــا طبقـــه ی حاکـــم و بی عدالتی هایـــی کـــه در  گـــروه سرکوب شـــده ب

حق شان اعمال شده سرپوش می گذارند.

لیــزا گ. کوریــن، سرپرســت هنــری کــه بــا ویلســون در ایــن 

نمایشــگاه همــکاری کــرد، می نویســد: »ایــن نمایشــگاه بیانگــر 

مســائلی بــود کــه مــا حــس می کردیــم بســیاری از موزه هــا بــا 

آن هــا درگیرنــد... هــدف ایــن نمایشــگاه مواجهــه بــا موانعــی بــود 

کــه مســیر محقــق کــردن نظریه هــای تکثــر و بازخوانــی تاریــخ را 

داشــت  قصــد  نمایشــگاه  ایــن  هم چنیــن،  و  می کردنــد  ســد 

الگویــی بــرای تغییــر ارائــه دهــد کــه فراخــور نیازهــای جامعــه ی 

خاص ما ]در مریلند[ باشد.«۵ 

ویلســـون هم چنیـــن در ایـــن نمایشـــگاه بعضـــی از نقاشـــی های 

ــاب  ــد انتخـ ــداری می شـ ــوزه نگهـ ــه در مـ ــین را کـ ــای پیشـ قرن هـ

ـــا اضافـــه کـــردن صداهایـــی کـــه  ـــا ب ـــام آن هـــا، ی ـــر ن ـــا تغیی کـــرد و ب

۱۴
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گویـــی صـــدای صحبـــت افـــراد بازنمایی شـــده اســـت، مســـتقیم بـــه 

گذشـــته ی اســـتعماری مریلنـــد و پنهـــان شـــدن ایـــن تاریـــخ 

شـــرم آور در هنـــر رســـمی اشـــاره کـــرد، مثـــاً نـــام نقاشـــی رنـــگ 

روغنـــی را کـــه سفیدپوســـتان خوش لباســـی را در طبیعـــت آرام 

ــان  ــان نشـ ــای آرام و مطیع شـ ــراه برده هـ ــه همـ ــهر بـ ــراف شـ اطـ

بـــه   )Country Life( شـــهر»  اطـــراف  در  »زندگـــی  از  مـــی داد 

 Frederick Serving( »ــوه ــردن میـ ــرو کـ ــال سـ ــک در حـ »فردریـ

Fruits( تغییـــر داد. یکـــی از تأثیرگذارتریـــن چیدمان هـــای او در 

ـــرار داشـــت: او ســـه  ـــن نمایشـــگاه در راهـــروی ورودی مـــوزه ق ای

مجســـمه ی نیم تنـــه از ســـه تـــن از سیاســـتمداران مهـــم قرن هـــای 

هجدهـــم و نوزدهـــم را کـــه جـــزو گنجینـــه ی مـــوزه بودنـــد در راهـــرو 

ــدرو  ــارت، انـ ــون بناپـ ــه ای از ناپلئـ ــمه های نیم تنـ ــرار داد، مجسـ قـ

جکســـون )ســـومین رئیس جمهـــور امریـــکا( و هنـــری کلـــی 

)سیاســـتمدار( و در ســـمت چـــپ آن هـــا، ســـه پایـــه ی مجســـمه 

گذاشـــت بـــه رنـــگ ســـیاه و خالـــی از هـــر مجســـمه ای. روی پایه هـــا 

نـــام ســـه تـــن از فعـــاالن و مبـــارزان افریقایی تبـــار مریلنـــد متعلـــق 

بـــه همـــان دوره حـــک شـــده بـــود: فردریـــک داگاس )نویســـنده و 

ــخ  ــق تاریـ ــر )محقـ ــن بنکـ ــیاهان(، بنجامیـ ــرای آزادی سـ ــارز بـ مبـ

طبیعـــی( و هریـــت توبمـــن )مبـــارز و فعـــال سیاســـی کـــه از 

بردگـــی گریخـــت و هفتـــاد بـــرده ی دیگـــر را فـــراری داد(. ایـــن 

پایه هـــای بـــدون مجســـمه می توانســـتند بهتـــر از هـــر پیکـــره ای 

جـــای خالـــی رنگین پوســـتان را در روایـــت تاریخـــی مـــوزه نشـــان 

دهنـــد. بـــا این همـــه، ویلســـون بـــرای تأکیـــد بیش تـــر، کـــره  ی 

نقـــره ای در میـــان ایـــن دو ردیـــف قـــرار داد کـــه روی آن حـــک شـــده 

بـــود: »حقیقـــت«. یکـــی دیگـــر از چیدمان هـــای او کالســـکه ای 

بـــود بـــا عروســـکی در آن کـــه در قنداقـــی بـــه شـــکل لباس هـــای 

کوکاس کان ها پیچیده شده بود. 

طــول  در  موزه شــناس،  و  هنرمنــد  یــک  به عنــوان  ویلســون 

فعالیــت هنــری خــود تــا بــه امــروز، همــواره بــر ایــن دغدغــه ی 

خــاص تمرکــز داشــته کــه موزه هــا چگونــه و تحــت چــه ضوابطــی 

ارزش گــذاری و  را  آثــار  بــا چــه معیارهایــی  شــکل می گیرنــد، 

این کــه  مهم تــر  و  می دهنــد  نمایــش  و  می کننــد  طبقه بنــدی 

فضــای مــوزه کــه بــه نوعــی تجلــی قــدرت این نهــاد اســت، چگونه 

بــه بافــت و زمینــه ای تبدیــل می شــود کــه بــر تعییــن »معنــای« 

ادعــا  درحالی کــه  می گــذارد،  را  تأثیــر  بیش تریــن  هنــری  اثــر 

می کنــد صرفــاً فضایــی بی طــرف بــرای نمایــش و آمــوزش اســت. 

ــد، او قصــد نداشــته  ــاً در نمایشــگاه مریلن ــن ترتیــب، مث ــه ای ب

تاریــخ فرهنــگ ســیاهان را بــه نمایــش بگــذارد، بــه قــول خودش 

بــرای ایــن کار می توانســت از دیگــر موزه هــا نیــز آثــار مربــوط بــه 

زندگــی ســیاهان را جمــع آوری کنــد و نمایش دهد، بلکه هدفش 

آن اســت کــه نشــان دهــد چگونــه در مکانــی کــه قــرار اســت 

تاریــخ یــک منطقــه، یعنــی مریلنــد، روایت شــود، دربــاره ی بخش 

بزرگــی از ایــن تاریــخ ســکوت می شــود.۶ حــال ممکــن اســت ایــن 

تصــور در ذهــن ایجــاد شــود کــه ویلســون بیش تر به پژوهشــگر 

شــبیه اســت تــا هنرمنــد. نکتــه این جاســت کــه او اگرچــه بــا آثــار 

از پیــش موجــود کار می کنــد و تنهــا ایــن آثــار را تغییــر می دهــد و 

بــه عبارتــی، چیــزی خلــق نمی کنــد، بــه دنبــال پژوهــش آکادمیــک 

هــم نمــی رود. نمایشــگاه های او در نهایــت، کنشــی شــخصی و 

هنرمنــدی  مقــامِ  در  او  احساســات  و  عواطــف  از  برآمــده 

رنگین پوســت اســت و عواطــف و احساســات مخاطــب را درگیــر 

می کنــد. اگرچــه نمایشــگاه مریلند و بســیاری دیگــر از پروژه های 

موزه هــا هســتند،  آرشــیو  و  اســناد  در  تحقیــق  بــر  مبتنــی  او 

نتیجــه ی کار هیــچ شــباهتی بــه یــک مقالــه ی آکادمیــک نــدارد. او 

در مصاحبــه بــا مارتــا باســکرک در ســال ۱۹۹۴ بــر ایــن موضــوع 



۱۹

تأکیــد می کنــد کــه نمایشــگاه هایش از احساســاتی شــخصی 

برانگیــزد،  مخاطــب  در  دارد  قصــد  کــه  حســی  و  برمی خیزنــد 

و  فکــری  چارچــوب  می خواهــد  ویلســون  اســت.۷  غافلگیــری 

تصــور کلــی  مخاطــب از نهادهــای هنــر را زیــرورو کنــد و ابــزار 

ــه اســتدالل  ــرای برپــا کــردن ایــن انقــاب فکــری، ن اصلــی اش ب

مخاطــب  در  شــگفت زدگی  حــس  برانگیختــن  کــه  آکادمیــک 

اســت. شــگفت زدگی و واکنش هــای حســی و غریــزی بــرای او 

مهم تــر از تأمــل فکــری اســت؛ مخاطبــی کــه وارد مــوزه می شــود 

معمــواًل انتظــار دارد بــا شــکل مشــخصی از هنــر روبــه رو شــود، 

ذهنیــت تربیت شــده ی ایــن مخاطــب قــادر اســت تــا حــدودی 

تجربــه ای را کــه در مــوزه در انتظــار اوســت، پیش بینــی کنــد و 

این جاســت کــه نمایشــگاه های ویلســون ایــن پیش بینی هــا را 

بــه هــم می ریزنــد و مخاطــب را متوجــه حضــور تعیین کننــده ی 

نهاد موزه می کنند. 

ویلسون در ۱۹۹۳ در نمایشگاهی با عنوان »موزه: استعاره های 

مختلط« )The Museum: Mixed Metaphors ( که در سیاتل 

برگــزار کــرد، بــه تلفیــق هنرمند-سرپرســت بســیار نزدیــک شــد و 

گفتنــی اســت کــه او ایــن شــیوه ی کار را تــا بــه امــروز حفــظ کــرده 

اســت. او در ایــن نمایشــگاه مجموعــه ی تاریخــی مــوزه را کــه 

آثــاری از مصــر و یونــان و رم، قــرون وســطا و رنســانس تــا هنــر 

امریکایــی قــرن بیســتم را شــامل می شــد، در کنــار مجموعه های 

دیگــری از افریقــا و آســیا قــرار داد، به نحــوی کــه مخاطــب بــا 

ــا ایــن حقیقــت در ذهــن  ــار هــم ناگهــان ب ــار در کن دیــدن ایــن آث

خــود مواجــه شــود کــه »تاریــخ هنــر جهــان« صرفــاً ســیر تاریخــی 

هنــر  اروپایــی و امریکایــی نیســت و ســپس بــا شــگفتی متوجــه 

ایــن نکتــه شــود کــه یــک ایدئولــوژی مشــخص برنامه هــای 

آموزشی نهادهای هنری را هدایت می کند. 

ویلســون در مصاحبه ای درخصوص این نمایشــگاه به صراحت 

تصمیــم  کســی  »چــه  کــه:  می کنــد  مطــرح  را  پرســش  ایــن 

می گیــرد کــه کــدام اثــر در کنــار کــدام قــرار بگیــرد و کــدام اثــر 

مهم تــر و ســزاوار توجــه بیش تــر اســت؟«۸ و ایــن مســئله ای 

اســت کــه ویلســون در مقــام یــک هنرمند-سرپرســت همــواره 

پی گرفته است.

آنــدرا فریــزر؛ پیونــد عمیــق نقــد نهــادی بــا تحلیل هــای نظــری 
درباره ی ذوق

آنــدرا فریــزر )۱۹۶۵-( پیشــگام مــوج دوم اســت و عــاوه بــر آن کــه 

ــا  ــه نقــد نهــادی اختصــاص داده، ب کار هنــری خــود را یک ســره ب

مقاله هــا و یادداشــت های فراوانــی که درباره ی نســبت نهادهای 

ــت  ــن نهادهــا در شــکل دادِن ذهنی ــا اقتصــاد و نقــش ای ــر ب هن

مخاطبــان نوشــته، چارچــوب فکــری محکــم و نســبتاً دقیقــی 

بــرای نقــد نهــادی فراهــم آورده اســت. او در طول ســی و خرده ای 

ســال فعالیت هنری مســائلی از این قبیل را دنبال کرده اســت: 

چگونــه عایــق و منافــع سیاســی، اقتصــادی و ایدئولوژیــک کــه 

دنیــای هنــر را تــا میانــه ی قــرن بیســتم بــارور می کردنــد، اکنــون 

ــر، از  ــه نهادهــای هن ــد و چگون ــت کرده ان ــم و بی خاصی آن را عقی

جملــه موزه هــا، جایگاهــی برتــر بــرای خــود تعریــف کرده انــد و بــر 

و  برتــر  جایگاهــی  هنــر  کــه  زده انــد  دامــن  غلــط  تصــور  ایــن 

خدایگــون در زندگــی اجتماعــی انســان ها دارد. فعالیــت هنــری 

فریــزر بــر ایــن موضــوع متمرکــز اســت کــه نهادهــای هنــر میــل 

بــه آن دارنــد کــه گفتمان هــای مختلــف و متنوعــی از خودمختاری 

)اتونومــی( هنــر و هنرمنــد ترویــج دهنــد، درحالی کــه ایــن فقــط 

گونــه ای ایدئولــوژی اســت بــرای پنهــان کــردن وابســتگی شــدید 

»دنیای«  به ظاهر مستقل هنر به منافع اقتصادی و سیاسی. 

۱۸

آندرا فریزر
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فریــزر در دانشــگاه نیویــورک تحصیــل کــرد و در مــوزه ی ویتنی و 

مســتقل  دوره هــای  نیویــورک  بصــری  هنرهــای  دانشــکده ی 

آمــوزش هنــر را گذرانــد و اولیــن اثــر مهــم خــود را دربــاره ی نقــد 

ــر فیادلفیــا اجــرا کــرد:  نهــاد مــوزه در ســال ۱۹۸۹ در مــوزه ی هن

 .)Museum Highlights( مــوزه«  قســمت های  »مهم تریــن 

ایــن اثــر شــش بــار بــه اجــرا درآمــد، پنــج بــار بــدون دوربیــن و بــا 

حضــور بازدیدکننــدگان و بــار ششــم بــدون بازدیدکننــده و بــا 

حضور دوربین. 

»مهم تریــن قســمت های مــوزه« پرفورمنســی هجوآمیــز بــود کــه 

فریــزر در آن در نقــش راهنمــای مــوزه ظاهــر شــد و بــه معرفــی 

موزه ی هنر فیادلفیا پرداخت و درباره ی »مهم ترین قسمت های 

موزه« حرف زد. او  که کت و دامن خاکســتری پوشــیده بود )لباس 

رســمی اکثــر کارکنــان موزه هــا و به طــور کلــی نهادهــا( خــود را جین 

کســتلتن معرفــی کــرد. در پنــج اجرایــی کــه پیــش از اجــرای اصلــی 

انجــام شــد و بازدیدکنندگانــی هــم در آن اجراهــا حضــور داشــتند، 

مــردم خیلــی زود متوجــه شــدند که این شــخصیت واقعی نیســت 

و این نه یک تور موزه که یک پرفورمنس است. 

فریــزر )کســتلتن( خــود را »مهمــان، داوطلــب، هنرمنــد« معرفــی 

کــرد، امــری کــه بــرای بازدیدکننــدگان تعجبــی نداشــت چــرا کــه 

بســیاری از راهنماهــای موزه هــا افــراد داوطلبــی بودنــد کــه پــس 

از گذرانــدن یــک دوره ی آموزشــی بســیار کوتــاه کــه فقــط بــه 

توصیــف آثــار مــوزه بســنده می کــرد، بازدیدکننــدگان را، بــدون 

آخــر  اجــرای  در  او  می کردنــد.  راهنمایــی  دســتمزد،  دریافــت 

مســتقیم بــا دوربیــن حــرف مــی زد و عــاوه بــر آن کــه اطاعاتــی 

ــاره ی مــوزه و تاریخچــه ی آن مــی داد )کــه در تورهــای مــوزه  درب

امــری مرســوم اســت(، بــا لحنــی آکنــده از شــور و اشــتیاق کــه بــه 

لحــن راهنماهــای موزه هــا طعنــه مــی زد و با اشــاره های سیاســی 

و اجتماعــی هزل آمیــز و کنایــی از توالت هــا، آبخوری هــا، کافــه 

تریــا و خاصــه از آن عناصــری در مــوزه صحبــت می کــرد کــه 

کوچک تریــن ارتباطــی بــا هنــر ندارنــد، مثــاً هنــگام عبــور از کافــه 

ــاق  ــا هیجــان زده شــد و آن را چنیــن توصیــف کــرد: »ایــن ات تری

ــای  ــر اســتعماری در فیادلفی نمــادی اســت از دوران طایــی هن

زیباتریــن  از  یکــی  را  آن  می تــوان  به حــق  و  انقــاب  اوایــل 

اتاق هــای تمــام امریــکا دانســت.« یــا بــه تابلــوی خروجــی اشــاره 

کــرد و بــا اشــتیاق دربــاره اش گفت: »این هم نمونه ای درخشــان 

از یــک مکتــب هنــری درخشــان.«  او عــاوه بــر این هــا، به اســنادی 

اطاعاتــی  و  فیادلفیــا  مــوزه ی  تأســیس  دربــاره ی  تاریخــی 

آندرا فریزر،
»مهم ترین قسمت های موزه«، 

موزه ی هنر فیادلفیا، 
.۱۹۸۹
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و  کــرد  اشــاره  مــوزه  بــه  اهداکننــدگان  بیوگرافــی  دربــاره ی 

نقل قول هایــی از فیلســوفان و جامعه شناســان را ضمیمــه ی 

کار خود کرد. 

الـــن مک کالــــــــــم )۱۹۴۴-( هنرمنــــــــد امریکایـــــی در شــــکل دادن 

شــخصیت کســتلتن به فریزر کمک کرد. در ســال ۱۹۸۶، فریزر در 

مــوزه ی جدیــد هنــر معاصــر در نیویورک چندین اجرا با شــخصیت 

جیــن کســتلتن بــه نمایش گذاشــت، این اجراها مقدمــه ای بودند 

بــر اجــرای ۱۹۸۹ مــوزه ی فیادلفیــا. جین کســتلتن به گفتــه ی خود 

فریــزر: »نــه یــک شــخصیت داســتانی اســت و نــه یک فــرد واقعی. 

او یــک ابــژه اســت، یــک مــکان اســت کــه بــا کارکــردش تعیــن 

و  اســت  مــوزه  نماینــده ی  مــوزه  راهنمــای  در مقــام  او  یافتــه. 

کارکــردش صرفــاً ایــن اســت کــه فقــط چیزهایــی را کــه مــوزه 

می خواهــد بازدیدکننــدگان بداننــد بــه آن هــا بگویــد، یعنــی بــه 

مخاطبــان بگویــد کــه چــه چیزهایــی را می تواننــد بــه مــوزه اضافــه 

کننــد تــا مــوزه ازشــان راضــی باشــد.«۹ مــوزه تعییــن می کنــد کــه 

هنرمنــد چــه جــور اثــری بایــد بــه مــوزه اهــدا کنــد و ایــن یــادآور 

بســیاری از دیگــر کارهــا در عرصــه ی نقــد نهــادی اســت، مثــل 

تابلوهــای بــزرگ و از ریخت افتــاده ی لولــر کــه اشــاره بــه اســتاندارد 

ســایز دارنــد، اســتانداردی نانوشــته کــه موزه هــا با عملکرد خــود در 

طــول ســالیان آن را تعییــن کرده انــد. هم چنیــن، مــوزه تعییــن 

می کنــد کــه مخاطبــان چــه آثــاری را شــاهکار بداننــد، اگــر قدرتــش 

را دارنــد آن آثــار را خریــداری کننــد و بعدهــا، دوبــاره بــه مــوزه اهــدا 

کننــد. فریــزر بــه ایــن موضــوع اشــاره می کنــد که بــرای به عضویت 

درآمــدن در هیئــت رئیســه ی اکثــر موزه هــای امریکایــی کافــی 

اســت حــدود ده میلیــون دالر پــول بــه حســاب مــوزه واریــز شــود و 

در ســال 2۵۰ هــزار دالر حــق عضویــت پرداخــت شــود و فریــزر 

بی رودربایســتی این را »پولدار ســاالری« می نامد و معتقد اســت 

ــر امــری طبیعــی بــه شــمار می آیــد،  آن چــه امــروز در نهادهــای هن

چیــزی نیســت جــز فســاد مالــی. ایــن نرمالیزاســیون در نهادهــای 

غیرانتفاعــی هنــر، بــه اعتقــاد فریــزر، بــه تمامــی ریشــه در نهادهــای 

دولتــی دارد و بــرای کشــف و افشــای آن فقــط کافــی اســت کــه رد 

پول را دنبال کنیم. 

فریـــزر بـــا مطالعـــه ی جامعه شناســـی بوردیـــو مبانـــی نظـــری 

محکمـــی بـــرای مســـئله ی قـــدرت مـــوزه در تعییـــن ســـلیقه ی 

ـــه فاصله گیـــری  ـــان فراهـــم کـــرده اســـت. او ب ـــدان و مخاطب هنرمن

مـــوزه و هنرمنـــدان ممتـــاز )الیـــت( از مخاطبانـــی اشـــاره می کنـــد 

کـــه از زمـــره ی هنرمنـــدان و کارشناســـان هنـــر نیســـتند. ایـــن 

مخاطبـــان معمـــوالً در فضاهایـــی مثـــل مـــوزه یـــا گالـــری هنـــری 

»رفتـــار«  می کننـــد  تـــاش  و  می کننـــد  اضطـــراب  احســـاس 

مناســـبی نشـــان دهنـــد تـــا در ایـــن نهادهـــای قدرتمنـــد هنـــری 

پذیرفتـــه شـــوند. فریـــزر در ایـــن اجـــرا، تحـــت تأثیـــر دیدگاه هـــای 

بوردیـــو، بـــر ایـــن نکتـــه تأکیـــد دارد کـــه طبقـــات مختلـــف اجتماعـــی 

بـــه یکســـان از ســـرمایه ی فرهنگـــی بهـــره نمی برنـــد و میـــزان 

برخورداری شـــان از ســـرمایه ی فرهنگـــی کـــه درک و دریافـــت هنـــر 

یکـــی از مظاهـــر ایـــن برخـــورداری اســـت، بـــر اســـاس میـــزان 

دسترسی شـــان بـــه منابـــع آموزشـــی تعییـــن می شـــود کـــه خـــود 

ایـــن منابـــع آموزشـــی در انحصـــار طبقاتـــی اســـت کـــه بـــه لحـــاظ 

اقتصـــادی قـــدرت بیش تـــری دارنـــد. هم چنیـــن طبـــق نظـــر بوردیـــو، 

درک و فهـــم آثـــار هنـــری ممتـــاز تشـــخصی در میـــان طبقـــات ایجـــاد 

می کنـــد کـــه خـــرده بـــورژوازی ســـخت بـــدان عاقه منـــد اســـت. 

مـــوزه بـــه ایـــن ترتیـــب، نهـــادی اســـت کـــه بـــا آمـــوزش بـــه خـــرده 

ـــه حلقـــه ی ســـرمایه داران  ـــد ب ـــورژوازی ایـــن طبقـــه را قـــادر می کن ب

فرهنگی وارد شود.

او دیــدگاه بوردیــو را دربــاره ی نهــاد هنــر بــه کار می بنــدد؛  بوردیــو 
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نســبتاً  فضــای  فرادســت  »طبقــه ی  کــه:  می دهــد  توضیــح 

خودمختــاری ایجــاد می کنــد کــه ســاختار آن بــا توزیــع ســرمایه ی 

اقتصــادی و فرهنگــی میــان اعضــای ایــن طبقه تعریف می شــود 

و هــر پاره طبقــه بــا شــکل معینــی از ایــن توزیــع تعریف می شــود 

کــه ســبک زندگــی معینــی... بــا آن تناســب دارد«۱۰ فریــزر بــر ایــن 

بــاور اســت کــه نهــاد هنــر نیــز نهــاد اجتماعــی نســبتاً خودمختــاری 

اســت کــه قوانیــن، ارزش هــا و حــد و مرزهــای خــود را خــود 

ــا دیگــر  ــد و هم چــون هــر نهــاد اجتماعــی دیگــر، ب تعییــن می کن

نهادهــا در ارتبــاط متقابــل اســت، امــا از دهــه ی شــصت میــادی 

بــه بعــد، ایــن ارتبــاط متقابــل بــه موازنــه قــوای جدیــدی بــه نفــع 

نهــاد بــازار راه بــرده اســت و ایــن فقــط مختــص موزه هــا و دیگــر 

»نهادهــای«  هنــری نیســت، بلکــه بــه نظــر فریــزر، هنرمنــدان و 

منتقــدان جریــان اصلــی هنــر نیــز در برابــر هجــوم بــازار بــه هنــر  و 

ســلطه ی آن هیــچ مقاومتــی از خــود نشــان نمی دهنــد؛ موفقیــت 

هنــری فقــط بــا موفقیــت در فــروش تعریــف می شــود و هیــچ 

منتقــدی بــرای درک و توضیــح ایــن جریــان رد پــول را دنبــال 

نمی کنــد، چیــزی کــه از نظــر فریــزر تعیین کننده تریــن عامــل در 
دنیای کنونی هنر است.۱۱

فریزر معتقد اســت که ســرازیر شــدن ســیل عظیمی از ســرمایه 

ــود،  ــاز شــده ب ــد دهــه ی گذشــته آغ ــر، کــه از چن ــه حیطــه ی هن ب

ســبب شــد کــه موفقیــت هنــری بــا موفقیــت در بــازار یکــی 

انگاشــته شــود. از ســوی دیگــر، بعضــی تغییــرات ســاختاری 

هم چــون گــران شــدن آمــوزش هنــر بــه آن جــا منجــر شــد کــه 

فعالیــت حرفــه ای هنــری بــرای طبقه هــای اقتصــادی مشــخصی 

ناممکــن شــود. یکــی از نتایــج ایــن وضعیــت آن بــود کــه در میــان 

مقابــل  در  بی تفاوتــی  یک جــور  هنــر«   »دنیــای  اعضــای 

و  هنرمنــدان  اتحــاد  و  آمــد  پدیــد  اقتصــادی  تبعیض هــای 

مبارزه هــای  در  درگیــر  اجتماعــی  گروه هــای  بــا  هنردوســتان 

طبقاتــی به شــدت متزلــزل شــد. فریــزر امــا کورســوی امیــدی 

دارد، در مصاحبــه اش بــا آرت ریویــو در ســال 2019 می گویــد امیــد 

دارد چــرا کــه در قــرن بیســت و یکــم هنرمنــدان و روشــنفکران 

به تدریــج نســبت بــه ایــن مســئله آگاه تــر می شــوند و تغییراتــی 

در نهادهای هنر در حال رخ دادن است. 

بــا این همــه، نکتــه ای کــه از دیــد او پنهــان نمی مانــد آن اســت کــه 

ظهــور گرایش هــای هویتــی و عاقــه بــه تکثــر فرهنگــی ســبب 

شــده کــه طبقــه ی ممتاز)الیــت( مالی که ســرمایه های اقتصادی 

و فرهنگــی را در دســت دارد، »ســود«  خــود را در حمایــت از تکثــر، 

آندرا فریزر، 
»بنای یادبود فانتزی های 
دور ریخته شده«، 
چیدمان،2۰۰۳، 
موزه هنر مدرن سالزبورگ
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تنــوع و تفــاوت ببینــد. در نتیجــه، مبــارزه ای کــه بــرای از میــان 

برداشــتن نابرابری هــا شــکل گرفتــه، بــه ابــزاری جدیــد بــرای 

ســلطه ی نهادهــای مســلط مالــی بــدل می شــود و بــا تعییــن 

استـانداردهای نانوشته درباره ی فرم و بازنمایی بر نابرابری های 

ساختاری و سیستماتیک سرپوش گذاشته می شود. 

مســائلی کــه هنرمنــدان نقــد نهــادی در اروپــا و ایــاالت متحــد 

مطــرح کرده انــد تنهــا مختــص بــه ایــن ســرزمین ها نیســت، 

اشــکال  بــه  می توانــد  جهــان  منطقه هــای  دیگــر  در  هرچنــد 

دیگــری ظهــور پیــدا کنــد. بــا این همــه، بــه قــول آنــدرا فریــزر بــه 

طــور کلــی آن چــه می توانــد وضعیــت ســلطه ی صاحبــان قــدرت 

ــدان، منتقــدان و  ــر را تغییــر دهــد اتحــاد هنرمن ــر نهادهــای هن ب

مخاطبــان هنــر در برابــر »پــول ســاالری«  اســت. قطعــاً واکنــش 

هنرمنــد در کشــورهایی کــه نهادهــای هنــر در آن هــا اکثــراً دولتــی 

هســتند، متفــاوت از کشــورهایی اســت کــه نهادهــای مالــی 

غیرانتفاعــی بــر هنرشــان ســلطه دارنــد، امــا شــناخت تجربه هــای 

دیگر هنرمندان همواره می تواند راهگشا باشد. 
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