یادداشت دبیر تحریریه
سیاوش خائف

زمین ــه ب ــه هفدهمی ــن ش ــمارهی خ ــود رس ــید ام ــا از ای ــن پ ــس
کی ــارش علیم ــی را در کن ــار خ ــود ن ــدارد .ب ــدون ش ــک موقعی ــت
کنون ــی مجل ــه اگ ــر م ــورد پذی ــرش خوانندگان ــش ق ــرار گرفت ــه
مدیـــون ایدههـــا ،حساســـیتها و پیگیریهـــای کیـــارش در
مق ــام س ــردبیر اس ــت .مجل ـهی زمین ــه از ب ــدو تول ــدش ت ــاش
داش ــته ت ــا نس ــبت و ارتباطـــی دقیـــق و منصفانـــه بـــا طیـــف
گس ــتردهای از مخاطب ــان خ ــود و همچنی ــن وضعی ــت کنون ــی
بدن ـهی هنــر ایــران داشــته باشــد .پاســخ زمینــه بــه کنشهــای
ج ــاری هن ــر ای ــران ن ــه ش ــتابزده ب ــوده و ن ــه از س ــر انفع ــال.
زمین ــه مخاطب ــش را ب ــه ریشـ ـهها دع ــوت و فاصلـ ـهای را ب ــه
انـــدازهی الزم بـــرای شـــفاف دیـــدن تنظیـــم و حفـــظ کـــرده
اس ــت .مطالع ـهی تاری ــخ ،نق ــد ،حق ــوق مؤل ــف و اقتص ــاد هن ــر
مفاهیم ــی بنیادیان ــد ک ــه زمین ــه ت ــا کن ــون ب ــرای انتق ــال ای ــن
مفاهی ــم ب ــه مخاطـ ـب از هی ــچ تالش ــی دری ــغ نک ــرده اس ــت.
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همـهی اعضــای تحریریــه بــا تعلــق خاطــر خــود در ایــن تــاش
نق ــش داش ــتهاند و بیش ــک بیشتری ــن ت ــاش را کی ــارش
علیم ــی ک ــرده ،اولی ــن س ــردبیر مجلــهای ک ــه ب ــه ق ــول خ ــود او
نوشــتن در آن تنهــا منــوط بــه ارزش اندیشـهی نوشــتار اســت.
زمینــه از ایــن پــس توســط شــورای ســردبیری هدایــت خواهــد
شــد تــا بــا حفــظ همیــن روحیـهی جــاری ،گســترهی متنوعتــری
از مت ــون را ب ــرای دای ــرهی بزرگ ــی از عالقهمن ــدان هن ــر معاص ــر
فراه ــم کن ــد .البت ــه پیداس ــت ک ــه رون ــد فعل ــی انتش ــار نی ــز در
قال ــب ثاب ــت ی ــک مجل ــه مح ــدود نش ــده اس ــت و زمین ــه بی ــش
از اینکـــه بـــه شـــمارههای مجـــرد بپـــردازد ،موضوعـــات
دنبالــهدار را در مجلده ــای م ــوازی پــی میگی ــرد .در آین ــده نی ــز
ق ــرار ب ــر ای ــن خواه ــد ب ــود ت ــا ش ــیوهی ارائ ـهی مطال ــب زمین ــه
هرچـــه بیشتـــر بـــه مجموعـــه کتـــاب نزدیـــک شـــود .مـــا در
زمین ــه ت ــا کن ــون مجموعههای ــی ب ــا موضوع ــات مختل ــف نظی ــر
اقتصــاد هنــر ،تاریــخ و نقــد هنــر و ...منتشــر کردهایــم .در چنــد
وق ــت اخی ــر ه ــم ای ــن مجموعهه ــا را دس ــتهبندی کردهای ــم ت ــا
مخاطـــب بهتـــر بتوانـــد بـــا آنهـــا ارتبـــاط برقـــرار کنـــد .هـــر
مجموعـــه بـــر اســـاس دســـتهبندی موضوعـــی و رنگبنـــدی
خ ــاص خ ــود انتخ ــاب را ب ــرای مخاط ــب س ــادهتر میکن ــد .ای ــن
امـــر میتوانـــد فراینـــد آگاهیبخشـــی را کـــه از گذشـــته بـــه
دنبــال آن بودیــم از طریــق مفهــوم بایگانــی و ارجــاع مرتــب بــه
آن وس ــعت ده ــد .گس ــترهی ش ــمارههای مجلـ ـهی زمین ــه ی ــا
ی را
ی مختلفـــ 
دقیقتـــر بگوییـــم کتابهـــای زمینـــه حوزههـــا 
پیرام ــون هن ــر معاص ــر در ب ــر میگی ــرد :از تاریخن ــگاری هن ــر و
متـــون نادیـــدهی گذشـــته تـــا گفتوگوهـــا ،مقالههـــا و
دیدگاهه ــای ام ــروز .ش ــورای س ــردبیری زمین ــه ب ــا توج ــه ب ــه
می ــراث و تجربـ ـهای ک ــه ط ــی س ــه س ــال گذش ــته ب ــه دس ــت
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آمـــده تـــاش خواهـــد کـــرد تـــا بـــا همراهـــی پدیدآورنـــدگان
مجموعههایــی متنــوع و منظــم از تألیــف ،ترجمــه و گفتوگــو
را در دسترس عالقهمندان قرار دهد.
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نظرگاه های زمینه
«نظرگاههـــای زمینـــه» مجموعههایـــی دنبالهدارنـــد کـــه هـــر
دوره موضـــوع مشـــترکی دارنـــد .هـــر دوره مجموعـــهای چنـــد
جلــدی از مقــاالت و گفتوگوهــا را در بــر میگیــرد ،هــر شــماره
نظرگاه ــی اس ــت مس ــتقل نس ــبت ب ــه موض ــوع دوره .ت ــاش
زمین ــه در ای ــن مجموعهه ــا بهرهگی ــری از گفتمانه ــای مختل ــف
ف و فراگیـــر از
و مرتبـــط بـــرای ارائـــهی چشـــماندازی شـــفا 
موضوع هر دوره است.
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نقد نهادی

قسمت اول
گــردآوری و تألیــف :گلناز صالح کریمی

به این دلیل که نقاشی بازی است،
بــه ایــن دلیــل کــه نقاشــی بــه کار بســتن (آگاهانــه یــا
ناآگاهانهی) قواعد ترکیببندی است،
به این دلیل که نقاشی انجماد لحظه است،
بــه ایــن دلیــل کــه نقاشــی اشــیا را بازنمایــی (یــا تفســیر یــا
تصرف یا ناهمگون یا نمایان) میکند،
به این دلیل که نقاشی سکوی پرش تخیل است،
به این دلیل که نقاشی ساختن تصاویر معنوی است،
به این دلیل که نقاشی یک جور توجیه است،
به این دلیل که نقاشی در خدمت یک هدف است،
بــه ایــن دلیــل کــه نقاشــی کــردن یعنــی بخشــیدن ارزشــی
زیباییشــناختی بــه گلهــا ،بــه زنهــا ،بــه کشــش جنســی ،بــه
فضــای روزمــره ،بــه هنــر ،بــه دادائیســم ،بــه تحلیــل روانکاوی
و به جنگ ویتنام،
به این دلیل است که ما
نقاش نیستیم.
(دنیل بورن)۱۹۶۷ ،

۷

نقــد نهــادی شــاخهای از هنــر تجســمی اســت و برخــاف آنچــه
در ظاهــر از نــام آن برمیآیــد ،بــه حیطــهی نقدنویســی تعلــق
نــدارد و بــه دســتهای از آثــار هنــری اطــاق میشــود کــه
نهادهــای هنــری ،بهخصــوص نهــاد مــوزه را بــه نقــد میکشــند
و هنرمندانــش عموم ـا ً بــه تکنی ـک و فرمهــای هنــر مفهومــی،
مینیمالیســم ،چیدمــان و ویدئــو آرت گرایــش دارنــد .هنرمنــدان
نقــد نهــادی از امکانــات و قابلیتهایــی کــه در ایــن فرمهاســت
اســتفاده میکننــد تــا بــا کمــک آنهــا جهتگیریهــا و
سیاســی صاحبــان موزههــا را افشــا
سیاســتگذاریهای
ِ
ِ
قــدرت حاکــم پــرده بردارنــد و
کننــد ،از ارتبــاط نهــاد مــوزه بــا
زخمهــای عمیقــی را آشــکار کننــد کــه از همدســتی مــوزه و
قــدرت بــر پیکــر هنــر وارد شــده اســت .هــدف هنرمنــدان نقــد
نهــادی ایــن نیســت کــه موزههــا را تعطیــل کننــد یــا نهادهــا را
برچیننــد ،آنهــا از ســویی قصــد دارنــد بــرای مخاطــب افشــا
کننــد کــه هنـرْ حیاتــی جــدا و مســتقل در معبدی پــاک و مقدس
نــدارد ،بلکــه بــا سیاســت و اجتمــاع گره خورده اســت و از ســوی
دیگــر ،بــا آشــکار کــردن اقتــدار و ســلطهی سیاســتمداران و
سرمایـ ـهداران تـــاش مــ ـیکنند دسـتشــــــان را از موزههـــــا،
گالریها و دیگر نهادهای هنری کوتاه کنند.
از ایـنرو ،هــدف ایــن هنرمنــدان آن نیســت کــه اثــری تمامشــده
ــــ همچــون یــک نقاشــی یــا مجســمهی کامــل ــــ عرضــه کننــد
بلکــه برعکــس هدفشــان ایــن اســت کــه اثرشــان فرایندهــای
تفکــر و نقــد را در ذهــن بیننــده فعــال کنــد و ماننــد هــر اثــر
مفهومــی دیگــر در ذهــن مخاطــب و بــا درک و آگاهــیاش
کامــل شــود« .مــوزهی هنــر مــدرن ،دپارتمــان عقابهــا» ()۱۹۶۸
اثــر مارســل بروتــرز ( ،)1976-۱۹۲۴شــاعر و هنرمنــد بلژیکــی ،را
در نظــر بگیریــد .بروتــرز در ســال  ۱۹۶۸خانـهاش را در بروکســل
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بــه مــوزهای عجیــب و غریــب تبدیــل کــرد؛ او بازنماییهــای
مختلفــی از عقــاب ســاخت و جمــع کــرد ،کارتپســتالهایی بــا
نقــش عقــاب یــا مجســمههای تزئینــی از عقــاب و آنهــا را در
محفظههــای شیش ـهای یــا روی جعبههایــی همچــون پای ـهی
مجســمه بــه نمایــش گذاشــت ،بــه نحــوی کــه گویــی این اشــیا ِء
دمدســتی و روزمــره آثــاری هنــری و گرانقیمــت در موزهانــد،
امــا در کنــار هــر یــک از ایــن عقابهــا یادداشــتی گذاشــت بــا
ایــن مضمــون« :ایــن یــک اثــر هنــری نیســت» .هدفــش آن بــود
کــه نشــان دهــد موزههــا چــه کارکــرد ایدئولوژیکــی را بــار
تصاویــر میکننــد و مــوزهی خیالــی بروتــرز زمانــی همچــون
یــک اثــر هنــری کامــل میشــد کــه مخاطبانــش ،کــه در ابتــدا
دوســتان و همفکرانــش در بروکســل بودنــد ،ایــن معنــا و
مفهــوم را درک میکردنــد؛ یــا بــه عبــارت دیگــر ،اگــر کســی
مقصود بروترز را نمیفهمید ،اثر او ناقص میماند.
بعضــی از آثــار نقــد نهــادی بــه درک ذهنــی بیننــده اکتفــا
نمیکننــد ،بلکــه بــا کنــش واقعــی او کامــل میشــوند ،ماننــد
«نظرســنجی مومــا» ( )۱۹۷۰اثــر هانــس هاکــه ( )-۱۹۳۶کــه
نظرســنجیای بــود دربــارهی انتخــاب مجــدد نلســون راکفلــر،
عضــو هیئــت رئیســهی مــوزهی هنــر مــدرن نیویــورک ،بــرای
فرمانــداری نیویــورک .هاکــه ایــن نظرســنجی را همچــون یــک
اثــر هنــری در ایــن مــوزه ارائــه کــرد ،بهنحــوی کــه بازدیدکنندگان
میتوانســتند رأی خــود را دربــارهی شایســتگی یــا عــدم
شایســتگی راکفلــر بــه صندوقهایــی بیندازنــد کــه بخشــی از
ِ
خــود اثــر بودنــد و بــه ایــن ترتیــب ،اثــر نــه تنهــا بــا درک مخاطــب
کــه بــا کنــش او (کــه اینجا انداختن رأی در صندوق نظرســنجی
بود) کامل میشد.
مس ــئلهی اصل ــی نق ــد نه ــادی ای ــن اس ــت ک ــه آی ــا موزهه ــا ک ــه
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در نمایـــش ،خریـــد و فـــروش و ارزشگـــذاری آثـــار هنـــری
بیشتریــن تأثیــر را مینهنــد ،واقع ـا ً آنگونــه کــه در ظاهــر بــه
نظـــر میرســـند نهادهایـــی خنثـــی و بیطرفانـــد کـــه ارزش
هـــر اثـــر را بـــدون در نظـــر داشـــتن منافـــع بیرونـــی تعییـــن
میکننـــد؟ بســـیاری از هنرمنـــدان اروپایـــی و امریکایـــی در
اواخ ــر دهـ ـهی ش ــصت می ــادی ،ای ــن ادع ــای موزهه ــا را ب ــه
دیــدهی تردیــد مینگریســتند و دســت پنهــان صاحبــان ثــروت
و قـــدرت را در تعییـــن بـــازار هنـــر و در انتخـــاب آثـــار هنـــری
مرجـــع ( )canonدخیـــل میدیدنـــد .بـــه عبـــارت دیگـــر ،نقـــد
نهـــادی بـــه دنبـــال آن اســـت تـــا بـــا برمـــا کـــردن روابـــط و
س ــاختارهای پنهان ــی ق ــدرت ک ــه در الیهه ــای زیری ــن نمای ــش،
معاملـــه و ارزشگـــذاری هنـــر بیشتریـــن نفـــوذ و تأثیـــر را
دارن ــد ،ایدئولوژیه ــای مبتن ــی ب ــر جدای ــی هن ــر از سیاس ــت و
اجتمـــاع را کـــه بـــر نهادهـــای هنـــر ،بهخصـــوص موزههـــا،
حاکمانـــد از کار بینـــدازد .هانـــس هاکـــه در یادداشـــت «هنـــر
آنگاه اجتمـــاع ،اجتمـــاع آنگاه هنـــر » مینویســـد« :مدیـــران
موزههـــا از منظـــری ایدئولوژیـــک در تصمیمگیریهایشـــان
بهش ــدت قطع ــی و معی ــن و پذی ــرای هنجارگری ــزی هس ــتند،
درحالیکـــه اساســـا ً آنهـــا مرزهایـــی را رعایـــت میکننـــد کـــه
رؤس ــا تعیی ــن کردهان ــد .ای ــن خ ــط قرمزه ــا هم ــواره بای ــد اج ــرا
ش ــوند ،بیآنک ــه لزومــا ً ب ــه صراح ــت بی ــان ش ــوند » .هاک ــه ب ــا
لحنـــی کنایهآمیـــز ادامـــه میدهد«:اکثـــر مقامـــات موزههـــا
طــرز فکــر باالدســتیهای خــود را چنــان در درون خــود نهادینــه
و درونــی کردهانــد کــه دیگــر خودشــان خیلــی راحــت میتواننــد
1
تصمیمهای”درستی“ بگیرند».
هنرمنــدان نقــد نهــادی گاهــی بــا تغییــر محیــط نمایــش یــا بــا
چیدمانهایــی از اشــیائیکــه انتظــار نداریــم در مــوزه یــا گالــری
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بــا آنهــا روبـهرو شــویم یــا بــا کمــک واژههــا یــا بــا تکنیکهــای
مختلــف نــور و فضــا ،نــه تنهــا تــاش میکننــد مخاطبــان را
نســبت بــه معیارهــای تبعیضآمیــز و مخربــی آگاه کننــد کــه
اقتــدار قــدرت و ســرمایه بــر هنــر تحمیــل میکنــد ،بلکــه از
آنهــا میخواهنــد نظامهــای جایگزینــی را تصــور کننــد کــه در
آنهــا ارزشگــذاری آثــار هنــری بــا مالکهایــی عادالنــه و عــاری
از منافــع طبق ـهای خــاص دنبــال میشــود .بــه ایــن ترتیــب ،در
هنــر نقــد نهــادی خــود اشــیا ِء هنــری هســتند که توجــه مخاطب
را بــه ســازوکارهای سرمایهســاالرانهی نهادهــای هنــر و نقــش
تعیینکننــدهی حامیــان مالــی در ارزشگــذاری هنــر جلــب
میکننــد .اشــاره بــه موضوعاتــی از ایــن دســت و جلــب توجــه
مخاطبــان بــه اینهــا ،گاهــی بــه اتهــام زدن بــه هنرمنــدان و
سانســور آنهــا منجــر شــده کــه خــود ایــن اتهامهــا و
سانســورها بــه رســوایی بیشتــر انجامیــده اســت ،ماننــد
سانســور اثــری از هانــس هاکــه در مــوزهی گوگنهایــم ()۱۹۷۱
کــه بــه لغــو ایــن نمایشــگاه منجــر شــد و بــه آتــش ایــن نقدهــا
دامــن زد .موزههــا بــا قویتــر شــدن نقــد نهــادی ناچــار شــدند
ایــن نقدهــا و پیشــنهادهای جایگزیــن را بپذیرنــد ،امــا تبعیــض
نظاممنــد بهتمامــی از میــان نرفــت و همچنــان مبــارزهی
گروههــای حذفشــده و بــه حاشــیهرانده ادامــه دارد ،اگرچــه
بعضــی از بازمانــدگان نســل دوم نقــد نهــادی ،ماننــد آنــدرا
فریــزر ،بــه ایــن مبارزههــا نیــز نقادانــه مینگرنــد و معتقدنــد
تأکیــد شــدید نقدهــای معاصــر بــر مســئلهی «هویــت» گاهــی
تــا آنجــا پیــش مــیرود کــه دیگــر اشــکال ســلطه ،از جملــه
ســلطهی ســرمایه ،دوبــاره از دیدههــا پنهــان میشــود:
«نگرانــیام دربــارهی اســتراتژیهای هویتــی معاصــر از آنجــا
ناشــی میشــود کــه ایــن اســتراتژیها هــم بــه ذاتگرایــی

۱۱

درخصــوص هویتهــای اجتماعــی گرایــش دارنــد و هــم بــه آن
ســمت میرونــد کــه تبعیضهــای ســاختاری را بــه بازنمایــی
صــرف و دیگــر فرمهــای صرف ـا ً فرهنگــی تقلیــل دهنــد .از ایــن
بابــت هــم نگرانــم کــه اســتراتژیهای معطــوف بــه ســلطهی
هویت-محــور اغلــب مانــع از بازشناســی دیگــر اشــکال ســلطه
2
و اقتدار میشوند».
مورخــان هنــر معمــو ًال دو مــوج اصلــی را در جنبــش نقــد نهــادی
تشــخیص دادهانــد .مــوج اول در اواخــر دهـهی شــصت و اوایل
دهــهی هفتــاد میــادی برخاســت ،هانــس هاکــه و مایــکل
اشــر ( )۲۰۱۲-۱۹۴۳در امریــکا و مارســل بروتــرز و دنیــل بــورن
( )-۱۹۳۸در اروپــا از پرکارتریــن و جدیتریــن هنرمندانــی بودنــد
کــه ایــن جنبــش را هدایــت کردنــد و امــروز بــه آنهــا نســل اول
نقد نهادی میگویند.
هنرمندان نسل اول در امریکا و اروپا
هانــس هاکــه ،چهــرهی اصلــی نســل اول نقــد نهــادی ،در آلمــان
بــه دنیــا آمــد و نخســتین آموزشهــای هنــری خــود را همانجــا
دیــد .در دهههــای شــصت و هفتــاد میــادی نقــد نهــادی هنــوز
شــناخته شــده نبــود و هاکــه خــود را هنرمنــدی سیاســی
میدانســت ،هرچنــد معتقــد بــود هنرمنــد غیرسیاســی اصــاً
وجــود نــدارد و همــواره تــاش میکــرد پیونــد عمیــق هنــر و
سیاســت را آشــکار کنــد؛ او در اعتراضــات خیابانــی گســتردهای
شــرکت کــرد کــه پــس از تــرور مارتیــن لوتــر کینــگ در  ۱۹۶۸در
امریــکا رخ داد ،3خواســتار رفــع تبعیــض علیــه هنرمنــدان زن و
هنرمنــدان رنگینپوســت در نهادهــای هنــری و پایــان جنــگ در
ویتنــام بــود .او در ســال  ۱۹۶۵بــه امریــکا رفــت و از آن زمــان
تاکنــون در اروپــا و امریــکا کار و زندگــی میکنــد و از پیشــگامان
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هنــر حرکتــی (کینتیــک آرت) ،هنــر زیســتمحیطی ،هنــر
مفهومی و البته نقد نهادی است.
هاکــه از ابتــدا مدافــع هنــر نامتعیــن ،ناایســتا ،پیشبینیناپذیــر
و زمانمنــد بــود ،مفاهیمــی کــه حــدود دو دهــهی بعــد بــه
ســتونهای نقــد نهــادی بــدل شــدند ،هاکــه در ابتــدای فعالیــت
هنــری خــود ایــن خصوصیــات را بیشتــر در قالــب هنــر حرکتــی
و زیسـتمحیطی مجســم میکــرد .او از  ۱۹۶۳تــا  ۱۹۶۵چندیــن
نمونه از مجموعهی «جعبههای آب و هوا» (Wetterkasten/
 )weather boxرا ســاخت کــه نمونههایــی اولیــه از عــدم تعیــن
و ناپایــداری و زمانمنــدی و پیشبینیناپذیــری بودنــد؛ هاکــه
ایــن مکعبهــای کوچــک را در ابعــاد مختلــف حــدود  ۶۰در  ۶۰در
 ۹ســانتیمتر یا  ۳۰در  ۳۰در  ۳۰ســانتیمتر از شیشـهی پلکســی
ســاخت و در آنهــا کمــی آب ریخــت .ایــن مکعبهــا اگرچــه
بســته بودنــد ،مهرومــوم نشــده بودنــد ،در نتیجــه انتقــال هــوا و
حــرارت میــان فضــای داخــل مکعــب و محیــط بیــرون از طریــق
درزهــای باریــک میــان ســطوح اتفــاق میافتــاد .بنابرایــن،
«مکعبهــای میعــان» (نــام دیگــری کــه هاکــه بــر آنهــا
گذاشــته بــود )condensation cubes :سیســتمهای بــازی
بودنــد و در آنهــا رونــد بخــار آب و مایــع شــدن دوبــارهی آن،
بــدون دخالــت مخاطــب ،بهنحــوی پیشبینیناپذیــر و دینامیــک
در حــال رخ دادن بــود و بــا گذشــت زمــان ،فضــای داخــل مکعــب
دائم تغییر میکرد.
ایــن سیســتمِ مســتقل از بیننــده یــک کل منســجم و هدفمنــد را
الق ــا میک ــرد ک ــه هی ــچ اعتنای ــی ب ــه حض ــور مخاط ــب و ذهنی ــت
تاریخ ــی و فرهنگــیاش نداش ــت؛ سیس ــتمی ب ــاز از فراینده ــای
کام ـاً طبیع ــی .ام ــا ب ــه مح ــض آنک ــه هاک ــه ای ــن سیس ــتم را در
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هانس هاکه،
«مکعبهای میعان»،1965 ،
موزهی هنرهای معاصر بارسلون.

مــوزه قــرار داد ،مفاهیــم فرهنگــی بســیار شــدیدی را از طریــق آن
الق ــا ک ــرد .ش ــبیه ب ــه کاری ک ــه دوش ــان ب ــا توال ــت ک ــرده ب ــود ،ب ــا
ای ــن تف ــاوت ک ــه مکع ــب هاک ــه ایس ــتا و بیزم ــان نب ــود ،بلک ــه در
حـــال تغییـــر مـــدام بـــود و حیـــات درونـــی داشـــت .وقتـــی ایـــن
سیســتم بــاز ِ طبیعــی وارد مــوزه شــد ،معنایــی سیاســی پیــدا کــرد.
هاکـــه آن را شـــبیه بـــه سیســـتمی میدیـــد کـــه هنرمنـــد در آن
فعالی ــت میکن ــد ،ای ــن سیس ــتم در ظاه ــر سیس ــتمی بس ــته ب ــه
نظ ــر میرس ــد ،هم ــان ک ــه ب ــه آن خودآئین ــی هن ــر ()autonomy
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میگوینــد ،گویــی هنرمنــد در «دنیــای» مجــزا و منــزوی و پــاک و
مس ــتقل خ ــود ،ج ــدا از اجتم ــاع و سیاس ــت زیس ــت خ ــود را دارد.
امــا ،درســت ماننــد مکعبهــا ،بــا دقــت بیشتــر معلــوم میشــود
ک ــه حی ــات هنرمن ــد در «دنی ــای هن ــریاش » از طری ــق درزه ــا و
روزنههایــی ناپیــدا بــا جهــان نامقــدس بیــرون در ارتبــاط اســت ،از
آن تأثیــر میگیــرد و اتفاقـا ً همیــن تأثیــر اســت کــه باعــث پویایــی
هنـــرش میشـــود ،درســـت ماننـــد تأثیـــر حـــرارت و رطوبـــت
«مــوزه» بــر فعــل و انفعــاالت آب درون مکعبهــا .هاکــه میدیــد
کـــه وقتـــی مـــا از «فضـــای» سیاســـی« ،فشـــار» سیاســـی،
«وابس ــتگی» و «تقاب ــل» و «تع ــادل» سیاس ــی ح ــرف میزنی ــم
همـــان واژگان بیولوژیکـــی را بـــه کار میبریـــم کـــه مثـــاً بـــرای
توصیــف فعــل و انفعــال قطرههــای آب در یــک سیســتم میعــان
ب ــه کار میبری ــم .ام ــا فش ــردگی و تع ــادل و فش ــار و تقاب ــل ب ــا
چشــم دیــده نمیشــوند ،مگــر آنکــه در سیســتمی طبیعــی ،ماننــد
مکعبهــای میعــان ،بــه نمایــش درآینــد .ســاختارهای اجتماعــی و
سیاســـی نیـــز چنیـــن نامرئـــی هســـتند و هاکـــه رســـالت هنـــر
سیاســـی را در آن میدیـــد کـــه ایـــن زمینههـــای نامرئـــی امـــا
بهشدت تعیینکننده را آشکار کند.
هاکــه و تقریب ـا ً تمامــی هنرمنــدان نقــد نهــادی هیــچ عالق ـهای
بــه بیــان «خــود» در هنرشــان ندارنــد .بــرای آنهــا روایــت
شــخصی ،انگیــزهی شــخصی و بیــان شــخصی هیــچ جذابیتــی
نــدارد .قصــد آنهــا افشــای دســت نامرئــی قــدرت اســت .هاکــه
پدیدههــای سیاســی و اجتماعــی را بــه انــدازهی پدیدههــای
طبیعــی و بیولوژیــک واقعــی و ملمــوس میدانــد ،امــا میبینــد
کــه آنهــا همچــون پدیدههــای طبیعــیْ مســتقل از بیننــده
عمــل نمیکننــد .محقــق اجتماعی-سیاســی یــا هنرمنــد
آوانگارد-سیاســی خــود درون همــان سیســتم اجتماعــی و
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سیاســی قــرار دارد و نمیتوانــد همچــون دانشــمند علــوم
تجربــی بیــرون از سیســتم آن را مشــاهده کنــد .بنابرایــن ،هیــچ
فعالیــت هنــری یــا سیاســی یــا اجتماعــی بیــرون از بافــت و
زمین ـهی فرهنگــی و ایدئولوژیــک نمیتوانــد رخ دهــد .شــاید از
اینجــا بــود کــه هاکــه تصمیــم گرفــت بافــت ایدئولوژیــک را
مســتقیمتر نشــان دهــد و رازورزیهــای فریبکارانـهی نهادهای
هنری را بهصراحت افشا کند.
همانط ــور ک ــه پیشت ــر گفتی ــم او در س ــال  ۱۹۷۰اث ــری را ب ــه
مــوزهی هنــر مــدرن نیویــورک (مومــا) عرضــه کــرد کــه بیشتــر
بـــه یکجـــور اعـــام جنـــگ میمانـــد ،آن هـــم علیـــه یکـــی از
قدرتمندتریــن و بانفوذتریــن اعضــای هیئــت رئیس ـهی مومــا،
نلس ــون راکفل ــر ،تاج ــر و سیاس ــتمدار جمهوریخ ــواه ،ک ــه از
( ۱۹۵۹تـــا  )۱۹۷۳فرمانـــدار نیویـــورک بـــود و در دولـــت ســـه
رئیسجمه ــور امری ــکا حض ــور داش ــت .ای ــن ن ــوع اعتراضه ــا
بــه راکفلــر چنــدان تــازه نبــود .در  ،۱۹۶۹یــک ســال پیــش از اثــر
هاکـــه ،گـــروه گریـــا آرت اکشـــن گـــروپ ( )GAAGدر یـــک
اجـــرای قـــوی و تکاندهنـــده حضـــور راکفلرهـــا را در هیئـــت
امن ــای موم ــا بهش ــدت محک ــوم ک ــرده بودن ــد ،چ ــرا ک ــه ای ــن
خانــــــــــواده از بزرگتریـــــــــن سهــــــــامداران کارخانههــــــــای
اسلحهســـازی بودنـــد و جنـــگ در ویتنـــام را ،در لفافـــه ،تأییـــد
میکردن ــد .هاک ــه ب ــا زیرک ــی جزئی ــات کارش را ت ــا روز افتت ــاح
نمایشــگاه مخفــی نــگاه داشــت تــا از سانســور یــا مانعتراشــی
موزه قسر در رود.
«نظرســـنجی مومـــا» ( )MoMA Pollاثـــری مفهومـــی بـــود
همراه متنی بر دیوار که در آن نوشته شده بود:
«آیـــا ایـــن واقعیـــت کـــه فرمانـــدار راکفلـــر سیاســـتهای
رئیسجمهـــور نیکســـون را در هندوچیـــن محکـــوم نکـــرده

۱۶

اســت ،دلیلــی اسـت کافـــی تــا در نوامبـــر بـــه او رأی ندهیـــد؟
اگــر پاس ـختان «بلــه» اســت ،لطف ـا ً برگــه را در صنــدوق ســمت
چپ و اگر «خیر» است در صندوق سمت راست بیندازید».
زیـــــــر ایـــــن متـــــن دو صنــــــدوق بـا بدنههــــــای شـفاف قـرار
داشـــت که رأی مخاطبــــــان در آن دیــــــده میشـد ،همچنین
یک ماشــــین شمــــــارشگر که همزمان رأیهـــا را میشمرد.
اکثــــــر رأیهـــــا به صنـــــدوق ســـــمت چــــــپ ریختـــــــه شـــــد.
هانس هاکه،
«نظرسنجی موما»،
.1970

مــوزهی هنرهــای مــدرن در «نظرســنجی مومــا» مکانــی خنثــی
و پسزمینــهی صــرف بــرای نمایــش اثــر نبــود ،بلکــه یکــی از
اجــزای ســازندهی ایــن اثــر بــود« :پیوندهــای مــوزه بــا خانــوادهی
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راکفلــر و ارتبــاط ایــن خانــواده بــا نیکســون و در نتیجــه ،نقــش
ایــن خانــواده در جنــگ هندوچیــن [کامبــوج] و در عینحــال،
اســتراتژی مــوزه مبنــی بــر اینکــه تصویــری آرام و متیــن و
بیطــرف از خــود ارائــه کنــد ،تصویــری کــه هیچکــس در
صداقــت آن شــکی بــه خــود راه ندهــد ،بخشــی از آن سیســتم
بــاز واقعــی بودنــد» ،۴سیســتمی کــه هاکــه قصــد داشــت بهنحــو
بیواســطه و عریــان بــه نمایــش بگــذارد تــا شــاید موفــق شــود
فاصلـهی میــان دنیــای هنــر و جهــان سیاســت را ،کــه بــرای هنــر
تصمیمگیــری میکنــد ،از میــان بــردارد و بــر شــکاف ظاهــری و
خیالــی میــان دنیــای مقدسانگاشتهشــدهی هنــر و جهــان
پلیدانگاشتهشدهی سیاست پل بزند.
هالـهی پــر رمــزوراز «هنــر» گرداگــرد «نظرســنجی مومــا» وجود
داشــت ،آن هــم بــه ایــن دلیــل ســاده کــه ایــن اثــر در مومــا ،یکــی
از بزرگتریــن و تأثیرگذارتریــن موزههــای جهــان ،بــه نمایــش
درآمــده بــود و هالــهی قداســت مــوزه آن را فــرا گرفتــه بــود؛
مــوزه بــه ایــن اثــر نیــز ،همچــون نقاش ـیها یــا مجســمههای
ســنتی ،معنــا و اهمیــت فرهنگــی خاصــی میبخشــید کــه از
صــرف نمایــش در آن فضــا ناشــی میشــد .از ســوی دیگــر امــا
نقــد صریــح مــوزه در فضــای خــود مــوزه ،قدرتــی اجتماعــی و
انســانی بــه ایــن اثــر مــیداد کــه اگــر «نظرســنجی مومــا» در
اســتودیو یــا گالــری بــه نمایــش درمیآمــد ،هرگــز چنیــن قدرتــی
پیــدا نمیکــرد .بدیــن جهــت اســت کــه ایــن اثــر ویژگیهــای
یــک سیســتم بــاز ،همچــون مکعبهــای میعــان ،را پیــدا
میکنــد و معنــا ،اهمیــت و قــدرت آن عینــی و واقعــی میشــود.
ایــن اثــر زنــگ خطــر را بــه صــدا درآورد ،نــه تنهــا بــرای رؤســا و
باالدســتیها در مــوزهی هنرهــای مــدرن نیویــورک ،بلکــه بــرای
بســیاری از دیگــر هیئــت رئیسـهها در دیگــر موزههــا .بهنحــوی
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کــه تومــاس مســر ،رئیــس مــوزهی گوگنهایــم ،اشــتباه هیئــت
رئیسـهی مومــا را تکــرار نکــرد و تمــام جزئیات طرح پیشــنهادی
هاکــه را در ســال  ۱۹۷۱بــا دقــت و وســواس بررســی کــرد .طــرح
نمایشــگاه هاکــه بــرای مــوزهی گوگنهایــم ،بــا عنــوان
«شاپولســکی و شــرکا ،بنــگاه معامــات ملکــی منهتــن و
همزمــان یــک سیســتم اجتماعــی ،اول مــی Shapolsky( »۱۹۷۱
et al. Manhattan Real Estate Holdings, A Real Time
 )1971 ,1 Social System, as of Mayشــامل اســناد و مدارکی
بــود دربــارهی بنــگاه شاپولســکی ،غــول معامــات ملکــی در کل
امریــکا و پروژههــای ســاختمانی مشــکوک ایــن بنــگاه در
مناطق فقیرنشــین منهتن .هاکه  ۱۴۲عکس از ســاختمانهای
ایــن منطقــه را بــه همــراه دههــا برگـهی تایــپ شــده از اطالعــات
مربــوط بــه حــق مالکیــت بنــگاه شاپولســکی بــر زمینهــای
منهتــن تهیــه کــرد و براســاس ایــن اســناد ،نمــوداری فراهــم
آورد کــه نشــان مـیداد تعــدادی ســرمایهدار محــدود بــا فســاد و
فریــب مالــی بــر ایــن منطقــه چنــگ انداختــه و آن را از آن خــود
کردهانــد .او ایــن پــروژه را مشــتی نمونــهی خــروار میدیــد و
جــدا از افشــای معاملههــای مشــکوک ،قصــد داشــت نشــان
دهــد کــه چگونــه شهرســازی مبتنــی بــر جبــر بــازار و منطــق
ســود شــخصی صــرف ،بــه ایــن منجــر میشــود کــه ســازندگان
بــه ســاخت بناهایــی بهشــدت ابتدایــی و فاقــد هــر گونــه
امکانــات الزم بــرای زندگــی شــهری اکتفــا کننــد و یــک ســری
قوطــی کبریــت را ،بــه معنــی واقعــی کلمــه ،بــه قشــر کمدرآمــد
قالــب کننــد .مســر ،مدیــر گوگنهایــم ،بــا ایــن توجیــه کــه ایــن
آثــار بــه ســبب آنکــه بیــش از حــد مســتقیماند بــه حیطــهی
ژورنالیســم تعلــق دارنــد نــه بــه دنیــای هنــر کــه بــه زعــم او دنیــای
نمادهــا و اشــارههای غیرمســتقیم اســت ،برگــزاری نمایشــگاه

۱۹

هانس هاکه،
« شاپولسکی و شرکا،
بنگاه معامالت ملکی منهتن و
همزمان یک سیستم اجتماعی»،
.1971
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را مشــروط بــه حــذف ایــن اثــر کــرد .بــرای هاکــه و ادوارد فــرای،
سرپرســت نمایشــگاه ،مثــل روز روشــن بــود کــه مدیــران
گوگنهایــم از احتمــال شــکایت ســازندگان زاغههــا وحشــت
کردهانــد و ایــن توســل بــه معیارهــای هنــری بهان ـهای بیــش
نیســت .هاکــه حاضــر نشــد ایــن سانســور را بپذیــرد و کل
نمایشــگاه را لغــو کــرد و دســتور سانســور را کــه از گوگنهایــم
صــادر شــده بــود علنــی ســاخت .رســوایی گوگنهایــم در
دفاعیههــای مکتوبــی کــه میــان مســر و هاکــه رد و بــدل شــد
ادامــه یافــت و واکنشهــای فراوانــی علیــه ایــن مــوزه و هیئــت
مدیــرهی آن برانگیخــت ،تــا آنجــا کــه ادوارد فــرای از مــوزه
اخــراج شــد و در جبهــهی مقابــل نیــز بســیاری از هنرمنــدان
گوگنهایم را بایکوت کردند.
مســر بــرای هاکــه نوشــته بــود کــه انتخــاب میــان رد یــا قبــول
اســناد و عکسهــای او ،انتخــاب میــان رد یــا قبــول ورود
عنصــری بیگانــه بــه ارگانیســم مــوزه اســت ۵.هاکــه در دفاعیــات
خــود نوشــت کــه تمــام فعالیتهــای او از ســاختن مکعبهــای

میعــان تــا ایــن نمایشــگا ِه لغوشــده مبــارزهای علیــه همیــن
دیــدگاه بــوده اســت ،یعنــی دیدگاهــی کــه هنــر را حریمــی مجــزا
و مــوزه را معبــدی مقــدس میانــگارد و تنهــا آثــاری را بــه ایــن
حریــم مقــدس راه میدهــد کــه نــه تنهــا چیــزی بــرای مخاطــب
روشــن نمیکننــد ،بلکــه جلــوی چشــمان مخاطــب پــردهای
میافکننــد و واقعیتهــا را پنهــان میکننــد .بــه اعتقــاد هاکــه
ایــن چیــزی نیســت جــز ممانعــت از جریــان آزاد اطالعــات کــه
یکــی از ویژگیهــای رژیمهــای توتالیتــر اســت .و ایــن در
دههی هفتاد اتهام کمی نبود.
روشــن اســت کــه هاکــه در آثــارش بــه موضوعهــای بســیار
حساســی میپــردازد و واقعیتهــای سیاســی آزاردهنــدهای را
افشــا میکنــد ،امــا او خــود برچســب هنرمنــد سیاســی را
نمیپذیــرد ،چــرا کــه معتقــد اســت تمــام آثــار هنــری و هم ـهی
هنرمنــدان ،خواســته و ناخواســته ،سیاسـیاند .آنچــه بــرای او
ِ
سیاســت
اهمیــت دارد افشــای ایــن واقعیــت اســت کــه
«کثیف» جدا از حیطهی «مقدس» هنر نیســت .از اینروســت
کــه او اخبــار انتخابــات ،اســناد زمینخــواری یــا نوســانهای
بــازار بــورس را بــه راحتــی بــه تاالرهــای موزههــا میکشــاند و
نســبت صاحبــان موزههــا را بــا سیاســتمداران رو میکنــد تــا
بــرای مخاطبانــی کــه تصــور میکننــد هنــر در حریمــی پــاک و
جــدا و مســتقل نفــس میکشــد و حســابش از پلیدیهــای
ِ
تقــدس
جهــان سیاســت جداســت ،آشــکار شــود کــه ایــن
ظاهــری پــردهای اســت بــرای پوشــاندن مناســبات و معامــات
واقعــی میــان هنــر و قــدرت .او ثابــت کــرده کــه مخاطــب هرگــز
در برابــر اثــر هنــری تنهــا نیســت؛ یــک نهــاد ثروتمنــد و قدرتمنــد
آن پشــت ایســتاده و کنتــرل رابطــهی مخاطــب بــا هنــر را در
دست گرفته است.

۲۱

هانــس هاکــه ،بــا وجــود همـهی نامالیمــات ،فعالیت هنــری خود
تویکم ادامــه داده اســت .امــا او در راه انداختــن
را تــا قــرن بیسـ 
جنبشــی کــه بعدهــا بــه نقــد نهــادی معــروف شــد تنهــا نبــود.
مایــکل اشــر ( ،)۲۰۱۲-۱۹۴۳یکــی دیگــر از بنیانگــذاران نقــد
نهــادی و از پیشــگامان هنــر مفهومــی ،هنرمنــدی امریکایــی
بــود کــه بیــش از هــر چیــز بــه تجربـهی مخاطــب و فراینــد درک
و شــناخت او از اثــر هنــری توجــه نشــان مـیداد .اشــر در ابتــدای
کار خــود ،در پایــان دهـهی  ،۱۹۶۰درگیــر تأثیــری بــود که معماری،
نــور ،صــدا و فضــای نمایــش در تجربــهی بازدیدکننــدگان
میگذارنــد و فعالیــت هنــریاش را بیشتــر در قالــب پژوهــش
در بــاب ایــن تأثیرهــا دنبــال میکــرد .او در ابتــدا تحــت تأثیــر
فعالیتهــای دوســتش ،دنیــل بــورن ،بــه معمــاری موزههــا و
گالریها دقت کرد.
دنیــل بــورن ( ) -۱۹۳۸هنرمنــد فرانســوی تأثیــر بســیار عمیقــی
بــر نقــد نهــادی داشــت .او مجسمهســاز اســت و گرچــه
مجســمههایش شــبیه بــه چیدمانانــد ،خــود هرگــز راضــی
۶
نیســت کــه هنــرش در دســتهی چیدمــان توصیــف شــود.
طرحهــای مینیمالیســتی بــورن بــه شــکل راهراههــای رنگــی
مشــخصهی هنــر او در اغلــب آثــارش هســتند .طــرح راهراه
یکجــور طــرح ســنتی پارچــه در فرهنــگ پوشــاک فرانســوی
اســت و بـــورن آن را بــه ایــن دلیــل انتخــاب کــرد کــه هیــچ
معنایــی نداشــت و هیــچ چیــز خاصــی را القــا نمیکــرد ،در نتیجــه
وقتــی بــورن آن را روی یــک ســتون یــا دیــوار میکشــید،
میتوانســت بــر خــود آن ســتون یــا دیــوار و جایــگاه آن در
معمــاری بنــا تأکیــد کنــد ،گویــی لباســی معمولــی بــر تــن دیــوار
کــرده باشــد تــا دیــوار بــودن آن را بــه مــا نشــان دهــد .قصــد او
آن بــود کــه نشــان دهــد هنــر در یــک فضای خاص قــرار میگیرد
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و عرضــه میشــود ،در معمــاری خاصــی کــه بــرای نمایــش آثــار
مــوزه طراحــی شــده یــا روی دیــواری خــاص کــه بــا طــرز فکــری
مشــخص در گالــری ســاخته و آمــاده شــده .بــورن گاهــی
بومهــای راهراه خــود را در خیابــان بــه دوش میکشــید تــا
نشــان دهــد هنــر تــا در مــوزه و گالــری نباشــد چیــزی نیســت جــز
یــک تکــه پارچــهی راهراه یــا پوســترهای راهراه خــود را در
ایســتگاههای متــرو در کنــار کاغذهــای تبلیغاتــی میچســباند
تــا نشــان دهــد هنــر تــا چــه حــد بــه موقعیــت ،یعنــی مــکان و
زمان نمایش وابسته است.
اشــر نیــز همچــون بــورن احســاس میکــرد کــه فضــای داخلــی
موزههــــــا و گالریهــــــــــا بــــــه گونــ ـهای طراحـــــــی شــده کــــــه
بازدیدکننــدگان بــا حضــور در ایــن فضاهــا از جهــان بیــرون
کام ـاً جــدا میشــوند ،از صداهــای خیابــان ،از آفتــاب و بــاد ،از
زمــان و مــکان .بــه ایــن ترتیــب ،فضــای خــاص مــوزه و گالــری
بــه ایــن تصــور دامــن میزنــد کــه هنــر بیزمــان و بیمــکان
اســت و در جهانــی مجــزا از هیاهــوی بشــری قــرار دارد .بــا ایــن
دغدغـهی خــاص بــود کــه اشــر در  ۱۹۶۹نخســتین اثــر مفهومــی
خــود را در مــوزهی ویتنــی بــه نمایــش گذاشــت :او دمندههایــی
را بــاالی درگاههــای میــان گالریهــای مــوزه تعبیــه کــرد،
بهنحــوی کــه بازدیدکننــدگان هنــگام عبــور از گالریهــا وزش
بــاد را بــاالی ســر خــود حــس میکردنــد .ایــن اثــر بهظاهــر
ســاده ،شــروع کاری بــود کــه بــه جابهجــا کــردن کامــل در و
دیوارهــا ختــم شــد .او در  ،۱۹۷۰در پومونــا کالــج در کلرمونــت
کالیفرنیــا ،درهــای ورودی گالــری را برداشــت و فضــای داخلــی
را در معــرض نــور مســتقیم و ســر و صــدای خیابــان قــرار داد،
چنانکــه گویــی درهــای معبــد المــپ را بــه ســوی خیابانهــای
پرهیاهو گشوده باشد.
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چیدمان مایکل آشر
در گالری کلیر س .کاپلی،
لسانجلس،
.1974

۲۴

اشــر در آثــار بعــدیاش نقــد فضــای گالــری و مــوزه را بهنحــوی
مســتقیمتر دنبــال کــرد و آثــارش از آن فضــای تجربــی پیشــین
خــارج شــدند .دغدغـهی او از دهـهی هشــتاد بــه بعــد ،چرخــش
ســرمایه در دنیــای هنــر و اقتصــاد نمادیــن و واقعــی هنــر بــود.
نمایشــگاه ســال  ۱۹۷۴او در گالــری کلیــر س .کاپلــی در
لسانجلــس ،فقــط یــک چیــز را بــه نمایــش میگذاشــت :دفتــر
گالــری .او ایــن بــار دیــوار نازکــی را کــه دفتــر گالــری را از ســالن
نمایــش جــدا میکــرد برداشــت و میــز مدیــر گالــری را با وســائل
و کاغذهــا و دفترهــای روی آن بــه نمایــش گذاشــت تــا بــه ایــن
نحو اقتصاد مادی و واقعی هنر را نشان دهد.
اشــر همچنیــن بــه زمانمنــدی هنــر بســیار آگاه بــود ،کــه ایــن
شــاید ریشــه در مطالعــات او در نظریــه و تاریــخ هنــر و
ســالها تدریســش در دانشــگاه داشت .او در  ۱۹۷۹در انستیتو
هنــر شــیکاگو بــه همیــن موضــوع زمانمنــدی و بافــت و

زمینــهی تاریخــی هنــر پرداخــت .اشــر در ایــن نمایشــگاه بــه
ســراغ مجســمهی برنــزی جــرج واشــنگتن رفــت کــه حــدود
شــصت ســال پیــش از آن ،کنــار در ورودی انســتیتو هنــر
شــیکاگو نصــب شــده بــود .ایــن مجســمه کپــی برنــزی
مجســمهای مرمــری متعلــق بــه قــرن هجدهــم بــود و اشــر آن را
از کنــار دروازهی ورودی انســتیتو برداشــت و بــه ســالن نمایــش
مجســمهها و نقاشــیهای قــرن هجدهــم در ایــن انســتیتو
منتقــل کــرد .ظاهــر آفتابخــورده و کهنـهی مجســمهی برنــزی
بــا ظاهــر حفاظتشــدهی مجســمههای قــرن هجدهمــی کــه
در ســالن نگهــداری میشــدند ،تضــادی برقــرار میکــرد کــه
بالفاصلــه مخاطــب را دربــارهی زمــان و تاریــخ آثــار هنــری بــه
ایــن فکــر فــرو میبــرد کــه آن مجســمههای قــرن هجدهمــی
کــه امــروز همچــون مقدســات در مــوزه نگهــداری میشــوند،
در زمــان خــود چیــزی بیــش از یــک مجســمهی یادبــود بــرای
مکانهــای عمومــی نبودنــد ،درســت مثــل همیــن مجســمهی
کپــی برنــزی و ایــن صرفــا ً مــوزه اســت کــه ایــن اشــیا را از
مکانهــای عمومــی ،از زیــر بــاد و بــاران ،بــه زیــر ســقف آورده
امــا بــا ایــن جابهجــای یــک هالـهی مقــدس گرداگــرد آنهــا پدیــد
آمــده و زمانمنــدی و تاریخمنــدی ایــن آثــار از دیدههــا پنهــان
شــده اســت .بــه ایــن ترتیــب ،اشــر مخاطــب را وام ـیدارد بــه
شــیوههای ســنتی نمایــش ،فــروش و ارزشگــذاری آثــار هنــری
بــا نگاهــی نقادانهتــر بنگــرد و در برابــر نهادهایــی کــه هنــر را
ارزشگذاری میکنند مرعوب و تسلیم نباشد.
اشــر بــه همــان انــدازه کــه هنرمنــد بــود ،آمــوزگار هنــر هــم بــود
و دیدگاهـــش را بـــه دانشـــجویانش آمـــوزش مـــیداد .او بـــه
مـــدت دههـــا ســـال ســـمینارهایی بـــا عنـــوان کلـــی «پســـا-
اس ــتودیو» ( )Post-Studioبرگ ــزار ک ــرد و در ای ــن س ــمینارها
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ســـاعتها بـــرای یـــک اثـــر هنـــری وقـــت میگذاشـــت و بـــا
هم ــکاری دانش ــجویان تم ــام عوامل ــی را ک ــه در ارزشگ ــذاری
اثر دخیل بودند افشا میکرد.
او در ســال  ،۱۹۹۹ایــن ایــده را بــه اوج رســاند و در اثــری کــه در
نمایشــگاهی در مــوزهی هنــر مــدرن نیویــورک (مومــا) بــا نــام
«مــوزه همچــون الهـهی هنــر» (Museum as Muse: Artists
 )Reflectعرضــه کــرد ،فهرســتی از چهارصــد و ســه اثــر هنــری
تهیــه کــرد کــه از آثــار مرجــع یــا گنجینـهی مومــا خــارج شــده و
بــه فــروش رفتــه یــا مبادلــه شــده بودنــد؛ نــام اثــر «نقاشــی و
مجســمهی مــوزهی هنــر مدرن:کاتالــوگ آثــار کنــار گذاشــته
شــده از  ۱۹۲۹تــا Painting and Sculpture from( »۱۹۹۸
The Museum of Modern Art: Catalog of Deaccessions
 )1998 through 1929بــود .او ایــن فهرســت را از پروندههــای

خــود مــوزه و بــا کمــک کارآمــوزان و کارکنــان مــوزه جم ـعآوری
کــرده بــود و آن را دقیقــا ً در فرمــت کاتالوگــی تهیــه کــرد کــه
مومــا در ســال  ۱۹۷۷از تمــام نقاشــیها و مجســمههایی کــه
در گنجینــهاش داشــت منتشــر کــرده بــود .پرسشــی کــه
فهرســت اشــر القــا میکــرد ایــن بــود کــه ایــن آثــار برحســب چــه
معیارهایــی از گنجینــهی مومــا خــارج شــده و بــه فــروش
رفتهانــد؟ ایــن آثــار پــس از اینکــه از گنجین ـهی دائمــی حــذف
میشــوند کجــا میرونــد؟ اگــر فروختــه میشــوند ،پــول حاصــل
از فروششــان کجــا مـیرود؟ او قصــد داشــت بــر ایــن افســانه
کــه مومــا صاحــب مجموع ـهای از آثــار مرجــع از دوران مــدرن
اســت ،آثــاری کــه ارزش ذاتــی دارنــد و همچــون خدایــان بــرای
همیشــه در المــپ مــوزه جــای گرفتهانــد خــط بطــان بکشــد.
افســانهای کــه خــود مــوزهی هنــر مــدرن ســاخته و پــرورده بــود
و در  ۱۹۹۹بــا کمــک کارکنــان خــود مــوزه از اعتبــار ســاقط شــد.
اشــر بــا فعالیتهــای خــود بــر ایــن نکتــه انگشــت مینهــاد کــه
مــوزه از طریــق ایــن افسانهســازیها نقــش خــود را در بــازار
هنــر مخفــی نــگاه م ـیدارد .امــروز ،در ســال  ،۲۰۲۱بهخصــوص
پــس از بحــران کوویــد  ۱۹کــه بســیاری از موزههــا بــا بحرانهــای
مالــی شــدید مواجــه شــدهاند ،بحــث حــذف و فــروش بعضــی
آثــار گنجینههــا دوبــاره داغ شــده و بــه بحثهــای اخالقــی و
سیاســی بســیاری دامــن زده اســت .موزههــا دیگــر بــه ســادگی
قــادر نیســتند خریــد و فروشهــای خــود را پنهــان کننــد و
بســیاری از سرپرســتان و مدیــران و کارکنــان نهادهــای هنــری
ایــن مســئله را بــا دقــت و موشــکافی پیگیــری میکننــد.
همانگونــه کــه در ســال  2019هاکــه در یــک نظرســنجی در
نمایشــگاهی از کل آثــارش در نیوموزیــم نیویــورک بــا عنــوان
«هانــس هاکــه :بهتمامــی متصــل بــه یکدیگــر» (Hans
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 )Haacke: All Connectedنشــان داد ،از آنجــا کــه اکثریــت
مخاطبــان هنــر کســانی هســتند کــه در خــود نهادهــای هنــری یــا
عرصههــای وابســته و مشــابه کار میکننــد ،نقــد نهــادی ســبب
شــده تــا ایــن مخاطبــان درون سیســتمی ،از هنرمنــدان گرفتــه
تــا سرپرســتان و مدرســان هنــر ،ســازوکارهای نمایــش ،مبادله
و معاملــه را کــه در موزههــا و نهادهــا در جریــان اســت بــا دقــت
بیشتری زیر نظر بگیرند و نسبت به آن بیتفاوت نباشند.
امــا نقــد نهــادی فقــط در امریــکا رواج نداشــت و اتفاقـا ً در اروپــا
بــا سیاســت و نظریههــای اجتماعــی پیونــد شــدیدی برقــرار کــرد.
یکــی از مهمتریــن و جذابتریــن هنرمنــدان اروپایــی نســل
اول نقــد نهــادی مارســل بروتــرز بــود .بروتــرز شــاعری بلژیکــی
بــود کــه در چهــل ســالگی بــه هنرهــای تجســمی روی آورد و از
همــان ابتــدا بــا واقعیتهــای تکاندهنــدهی بــازار هنــر مواجــه
شــد .اشــیائی کــه او میســاخت بــه هنــر مفهومــی پهلــو
میزدنــد و در گالریهــای بعضــی از دوســتانش بــه فــروش
میرفتنــد ،درحالیکــه گالریهــا ســی تــا هفتــاد درصــد درآمــد
حاصــل از فــروش را خــود برمیداشــتند .بــرای بروتــرز ایــن
ســؤال همــواره مطــرح بــود کــه مگــر ایــن اشــیا چیســتند کــه
چنیــن قیمتگــذاری میشــوند و مگــر گالــری یــا مــوزه چــه
میکنــد کــه چنیــن ســودی برمــیدارد .چنیــن بــود کــه او در
ســال  ۱۹۶۸و بــا الهــام از جنبشهــای دانشــجویی عصــر خــود،
یــک مــوزهی ســیار بــه راه انداخــت تــا خــود در مقــام سرپرســت
ـائل مربوط بــه نمایــش و ارزشگذاری
یــک مــوزهی خیالــی مسـ ِ
هنــر را در عمــل نشــان دهــد و عرصـهای نمادیــن مهیــا کنــد برای
نقدهــای اجتماعــی و سیاســی عمیقتــر .همانطــور کــه قبــل
هــم اشــاره کردیــم ،مــوزهی او مــوزهای منحصربهفــرد بــود:
«مــوزهی هنــر مــدرن ،دپارتمــان عقابهــا» .نخســتین
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نمایشــگاه ایــن مــوزه در خان ـهی خــود او در بروکســل افتتــاح
شــد .او مجموعــهای از مجســمهها و تصویرهــای عقــاب را
ســاخت و جمــعآوری کــرد و همچــون اشــیا ِء هنــری کــه در
موزههــا نگهــداری میشــوند بــه نمایــش گذاشــت .چنــد جایــی
نیــز یادداشــتی در کنــار آثــار اضافــه کــرد بــا ایــن مضمــون
که«:ایــن یــک اثــر هنــری نیســت ».یــا یادداش ـتهایی کــه بــا
شــوخطبعی بــه بازدیدکننــدگان اطمینــان میداد«:اینجــا یــک
مــوزه اســت .».ایــن بــرای بروتــرز یــک تجربـهی ذهنــی بــود ،امــا
او میخواســت ذهــن مخاطــب نیــز بــا او در ایــن تجربــه شــریک
شــود ،زیــرا تــا مخاطــب متوجــه نمیشــد کــه ایــن مــوزهای
خیالــی اســت و تــا نتایــج نقادانـهی ایــن خیــال را درک نمیکــرد
اثــرش هیــچ معنایــی نمیداشــت .او میخواســت مخاطــب
ایــن موضــوع را درک کنــد کــه موزههــای واقعــی چگونــه بــه
فضایــی مجــزا ،اســتیلیزه ،بیگانهکننــده همچــون یــک
بیمارســتان یــا زنــدان بــرای هنــر تبدیــل میشــوند ،درحالیکــه
هنــر از زندگــی جــدا نیســت و اثــر هنــری چیــزی فراتــر از یــک
شی مادی نیست.
گرچــه ایــن مــوزهای خیالــی بــود ،ســبب شــد بروتــرز بــه طــرز
عجیــب و بامــزهای نقشهــای هنرمنــد ،سرپرســت ،مدیــر
اجرایــی ،مــوزهدار و مدیــر تبلیغــات را یکجــا بــازی کنــد .او خــود
اوضــاع را چنیــن میدیــد« :ایــن مــوزه یــک مــوزهی خیالــی اســت.
از ســویی ،هجــو سیاســی نمایشــگاههای هنــری اســت و از
ســویی دیگــر ،هجــو هنــری رخدادهــای سیاســی اســت کــه ایــن
اتفاق ـا ً همــان چیــزی اســت کــه موزههــای رســمی و نهادهایــی
ماننــد داکومنتــا انجــام میدهنــد ،بــا ایــن تفــاوت کــه اثــری خیالــی
بــه شــما ایــن امــکان را میدهــد کــه هــم واقعیــت را درک کنیــد و
۷
هــم آن چیــزی را کــه از شــما پنهان شــده اســت به چنــگ آورید».
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کــه سراســر دروغــی بیــش نیســتند ،دروغــی کــه نهادهــای هنری
بــا کمــک تکنیکهــای نمایــش و فــروش ،لبــاس حقیقــت بــه
آنهــا میپوشــانند .بروتــرز هرگــز خــود را تافت ـهای جــدا بافتــه
نمیدانســت و عمیق ـا ً بــه ایــن موضــوع آگاه بــود کــه خــودش
در مقــامِ یــک هنرمنــد و مــوزهی خیال ـیاش بــه عنــوان اثــری
هنــری بخشــی از همــان سیســتمی هســتند کــه او آن را نقــد
میکنــد ،امــا ایــن «بخشــی از سیســتم بــودن» بــه ایــن معنــا
نبــود کــه چشمبســته بــا تمــام فریبکاریهــا و دروغهــا همــراه
و همدست شود.

مارسل بروترز،
«موزهی هنر مدرن،
دپارتمان عقابها»،
.1968

بروترز چهار ســال ،از  ۱۹۶۸تا  ،۱۹۷۲این موزه را به دوش کشــید
تــا نشــان دهــد موزههــا چــه واقعیتهایــی را پنهــان میکننــد.
مــوزه در آن چهــار ســال گســترش یافــت و دوازده بخــش پیــدا
کــرد :بخــش ادبــی ،مســتند ،قــرن هفدهــم ،قــرن نوزدهــم ،قــرن
بیســتم ،فولکلــور ،بخــش مالــی ،بخــش تبلیغــات و غیــره .او در
تمــام ایــن بخشهــا نقــش نهادهــا را در شــکل دادن بــه هنــر و
ارزشگــذاری نقــد میکــرد .در بخــش قــرن نوزدهــم ،کــه در خانه-
اســتودیوی خــودش در بروکســل برپــا شــده بــود ،فضایــی مهیــا
بــود تــا تمــام بازدیدکننــدگان بتواننــد دربــارهی نقــد نهادهــای
ث و گفتوگــو داشــته باشــند و میتــوان
هنــری بــا هــم بحــ 
تصــور کــرد کــه در آن چهــار ســال چــه بحثهــای داغــی در آن
فضا در جریان بوده است.
مســئلهی اصلــی بروتــرز آن بــود کــه اگــر اثــری هنــری در
شــرایطی دروغیــن (ماننــد مــوزهی خیالــی) نمایــش داده شــود
آیــا همچنــان اثــری هنــری تلقــی میشــود؟ مــوزهی خیالــی او
قــرار بــود مکانیســمهای نمایــش و معاملــهی هنــر را افشــا
کنــد و نشــان دهــد کــه ارزش شــی هنــری نیــز همچــون هــر
محصــول اقتصــادی دیگــر بــر روابــط تجــاریای مبتنــی اســت

۳۰

یکــی از ایرادهایــی کــه بهخصــوص در میــان اصحــاب هنــر
ایرانــی بــه جریــان نقــد نهــادی وارد میشــود ایــن اســت کــه
هنرمنــدان نقــد نهــادی خــود بــه مــرور در همــان سیســتمی کــه
آن را نقــد میکننــد حــل و جــذب میشــوند .معلــوم نیســت
ایــن تصــور از کجــا بــه ایــن ســوی جهــان راه یافتــه ،امــا بــه
هرحــال ،نکتـهای کــه بایــد بــه آن توجــه کــرد ایــن اســت کــه نقــد
نهــادی بــه دنبــال برانداختــن و برچیــدن نهادهای هنری نیســت،
بلکــه بــه دنبــال تقدسزدایــی از ایــن نهادها و «نقد» آنهاســت
و در ایــن مســیر موفقیتهایــی نیــز بــه دســت آورده ،از جملــه
آنکــه بســیاری از موزههــا از ده ـهی هشــتاد میــادی بــه ایــن
ســو خــود بــا هنرمنــدان نقــد نهــادی همراهــی کردهانــد و بــه
جبهــهی مقابــل پیوســتهاند ،بهنحــوی کــه امــروز در قــرن
بیس ـتویکم دیگــر شــیوهی دخالــت موزههــا در بــازار ،نحــوهی
ارزشگــذاری آثــار و ردپــای پولــی کــه در معاملههــا جابهجــا
میشــود ،بــه انــدازهی قــرن بیســتم در هالــهای از ابهــام و
رمــزوراز نیســت ،هرچنــد همچنــان از وضعیــت مطلــوب فاصلــه
دارد و بــه همیــن دلیــل اســت کــه نقــد نهــادی همچنــان
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میتوانــد زنــده و فعــال باشــد .همچنانکــه در ســال ۲۰۱۹
نیوموزیــم در نیویــورک ،بــرای نخســتین بــار پــس از ســی ســال
بایکــوت هاکــه در موزههــای امریــکا ،نمایشــگاهی از کل
آثــارش را بــرای مخاطبــان امریکایــی بــه نمایــش گذاشــت.
همچنیــن ،بــه ســختی میتــوان ادعــا کــرد ایــن هنرمنــدان در
بــازار هنــر بلعیــده شــدهاند :آثــار هانــس هاکــه بهنــدرت بیــش
از چنــد ده هــزار دالر بــه فــروش میرســند ،مارســل بروتــرز
تقریبـا ً موفــق بــه فــروش آثــارش نشــد و همچــون یــک شــاعر،
فقــر را بــه تســلیم ترجیــح داد و مایــکل اشــر هرگــز اقــدام بــه
فــروش آثــارش نکــرد و همــواره بــا درآمــد حاصــل از تدریــس
زندگی خود را گذراند.
میراثــی کــه نســل اول هنرمنــدان نقــد نهــادی بــه جــا گذاشــتند،
در دهههــای هشــتاد و نــود بــه نســل جدیــدی رســید و
هنرمنــدان قدرتمنــد و تأثیرگــذاری همچــون آنــدرا فریــزر و فــرد
ویلســون مرزهــای نقــد نهــادی را گســترش دادنــد و آثــاری
جــذاب و تفکربرانگیــز خلــق کردنــد ،کــه در شــمارهی بعــد بــه
معرفی آنها میپردازیم.

ارجاعات
Hans Haacke, Art into Society and Society into .1
.Art, ICA Exhibitions (Seven German Artists), 1974
 .2مصاحبهی جی.جی .چارلزورت با آندرا فریزر ،آرت ریویو،
 ۳۰آوریل .۲۰۱۹
Ben Davis, How Hans Haacke’s Rise Coincided .3
With the End of 1960s Activism and the Birth of
Corporate Museum Sponsorship, artnet, 2019
Hans Haacke, Provisional Remarks (1971), in Insti� .۴
tutional Critique: an Anthology of Artists’ Writings,
The MIT Press, 2009, p. 124
.Ibid .۵
https://www.metropolismag.com/architecture/ .۶
whatever-you-do-dont-call-daniel-buren-art-in/stallation
/http://moussemagazine.it/taac5-a .۷

۳۲

۳۳

ماهنامه الکترونیکی زمینه
صاحب امتیاز و مدیرمسئول
سردبیر
دبیرتحریریه

اردیبهشت  ،1۴۰۰شماره01۷ :
محمد مهمانچی
شورای سردبیری زمینه
سیاوش خائف

گردآورنده و مؤلف

گلناز صالح کریمی

ویراستار

دلناز ساالربهزادی

مدیرهنری
طراح گرافیک
سرپرست اجرایی
مدیر فنی
دستیار اجرایی

پیمان پورحسین (استودیو کارگاه)
سپیده هنرمند (استودیو کارگاه)
فریده ابطحی
اشکان قویدل (آرمانپردازان نوژن)
کیانا ابریشمی و هلیا رضایی

مدیر پلتفرم آفالین

نازنین فتاحی

مشاور بازاریابی

آناهیتا علیمی

رسانههای اجتماعی

یاسمن نوذری

روابط عمومی

نگار کریمخانی

مالتی مدیا

آبان فاضل

با سپاس از

احســـــــان آقایـــــــــی ،هویــــار اســـــــدیان ،امیربهـــــادر بهمنــــی ،حمیـــــــــد خداپنـــــــاهی،

(بهترتیب حروف الفبا)

مین ــو عم ــادی ،آری ــن قوی ــدل ،آری ــا کس ــایی ،پره ــام م ــرادی ،مان ــوش منوچه ــری،
اشکان ناصری و استودیو طبل.
● تمام حقوق مادی و معنوی نشریهی زمینه به پلتفرم زمینه تعلق دارد.
● نقل و بازنشر مطالب زمینه با ذکر منبع آزاد است.
● محتوای منتشر شده صرفا ً نظر نویسندگان است و لزوما ً منطبق با دیدگاه
زمینه نیست.

