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.

۱

مقدمه

گلنــاز صالح کریمی

در شــمارهی نوزدهــم زمینــه ،موضــوع «نقــد نهــادی » را کــه در شــمارههای هفــده و هجــده بــه
معرفــی و تحلیــل تاریخــی آن پرداختیــم ،بــا ترجم ـهی چندیــن مصاحبــه و یادداشــت بــه پایــان
میبریــم .در ایــن شــماره ،گفتوگوهایــی بــا فــرد ویلســون ،مایــکل اشــر و مارســل بروتــرز را
میخوانیــد کــه در شــمارههای پیشــین بــه اختصــار معرفــی شــدند ،همچنیــن بیانیـهای از گوریــا
آرت اکشــن گــروپ ،گروهــی از هنرمندانــی کــه هنــر را بــا فعالیــت و تأثیرگــذاری سیاســی گــره
زدنــد و یادداشــتی از آدریــن پایپــر ،هنرمنــد و نظریهپــردازی کــه بــا نقدهــا و یادداش ـتهایش
هســتهی فکــری و مفهومــی قدرتمنــدی بــرای نقــد نهــادی فراهــم آورده اســت .عــاوه بــر اینهــا،
متــن کامــل اجــرای «بهترینهــای مــوزه» اثــر آنــدرا فریــزر نیــز در ایــن شــماره بــه فارســی ترجمــه
شده است.
مصاحبههــا و یادداش ـتهایی کــه در ایــن شــماره گــرد آمدهانــد ،همگــی از کتــاب «نقــد نهــادی:
گزیــدهای از آثــار مکتــوب هنرمنــدان» ۱انتخــاب شــدهاند .متــن اجــرای «بهترینهــای مــوزه » در
شــمارهی پنجــاه و هفتــم نشــریهی اکتبــر بــه چاپ رســیده .در ترجمهی این متــن از پانویسهای
مفصــل فریــزر صرفنظــر کردیــم ،مگــر در مــواردی کــه غفلــت از آنهــا بــه درک متــن آســیب
میرســاند .بــا اینهمــه ،خواننــدگان عالقهمنــد میتواننــد بــرای دسترســی بــه پانویسهــا بــه
شماره  ۵۷مجلهی اکتبر رجوع کنند و یا با زمینه تماس بگیرند.
امیدواریــم معرفــی مختصــر جریــان نقــد نهــادی در ایــن ســه شــمارهی پیاپــی زمینــه ،بــرای
هنرمنــدان و منتقــدان و مخاطبانــی کــه بــه پیگیــری مســائل و تضادهــای نهفتــه در انــگارهی
خودآئینــی هنــر و بحــث نحــوهی ارتبــاط آثــار هنــری بــا دیگــر عرصههــای زندگــی انســانی همچــون
اجتماع و سیاست عالقه دارند ،مفید باشد.
۱.Institutional Critique: An Anthology of Artists' Writings.Edited by Alexander
Alberro, Blake Stimson. MIT Press 2009
۳
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آنــدرا فریــزر طــی ســی ســال فعالیــت حرفـهای در عرصـهی هنــر
همــواره بــه ایــن موضــوع پرداختــه کــه هنــر چگونــه بــا شــبکهی
درهمتنیــدهای از منافــع سیاســی ،اقتصــادی و ایدئولوژیکــی
کــه دنیــای هنــر را تــداوم میبخشــند ،گــره خــورده اســت .او در
آثــارش از قالــب هنــر اجــرا بهــره میبــرد و بــه مســائلی از قبیــل
نقــش انحصــاری موزههــا و قــدرت بــازار هنــر و همچنیــن،
نقــش خــود هنرمنــدان در تقویــت ایــن دیــدگاه کــه هنــر از
جایــگاه اجتماعــی خــاص و متمایــزی برخــوردار اســت،
میپــردازد .فریــزر مدتــی طوالنــی و بــا شــیوههای مختلــف بــا
ایــن مســائل درگیــر بــوده و پیشــگام جریانــی اســت کــه امــروزه
بــه نحــوهی کارکــرد قــدرت و عوامــل بانفــوذ و تأثیرگــذار در
دنیــای هنــر عالق ـهی روزافــزون نشــان میدهــد« .آرت ریویــو»
پرســش و پاســخی داشــته بــا او دربــارهی هنــر ،قــدرت و
حمایت از هنر پس از دانلد ترامپ ...
آرت ریویــو :شــما در اکثــر کارهایتــان بــه ایــن موضــوع
پرداختهایــد کــه چگونــه «نهــاد» هنــر از طرفــی میــل بــه آن
دارد کــه گفتمانهــای متغیــر و متنــوع دربــارهی آزادی و
خودمختــاری هنــر (و هنرمنــد) را ترویــج دهــد و درعینحــال،
بــر نقــش ضمنــی جهتگیریهــا و منافــع اقتصــادی و
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سیاســی ســرپوش بگــذارد .امســال [ ]۲۰۱۹ســیامین
ســالگرد اجــرای «بهترینهــای مــوزه» اســت ،اجرایــی کــه
روابــط میــان ایدئولــوژی حاکــم بــر فعالیتهــای خیریههــای
فرهنگــی ،قــدرت سیاســی و منافــع اقتصادی را به بــاد انتقاد
گرفــت .ایــن اجــرا امــروزه ،یکــی از آثــار اصلــی «نقــد نهــادی»
بهشــمار مـیرود .بــه نظــر شــما در ایــن ســه دهـهای کــه از این
اجــرا گذشــته ،یعنــی در زمان ـهی ظهــور مگا-موزههــا و بــازار
جهانــی هنــر ،جایــگاه هنــر در نســبت بــا منافــع و عالئــق
صاحبان قدرت و ثروت چه تغییری کرده است؟
آنــدرا فریــزر :مــن نهــاد هنــر را در چارچــوب اصطالحــات
[پییــر ] بوردیــو میفهمــم ،بــه ایــن معنــا کــه ایــن نهــاد میــدان
اجتماعــی کمابیــش خودمختــاری اســت ــــ یعنــی مســتقل از
دیگــر میدانهــای اجتماعــی اســت ،آنقــدر کــه میتوانــد در
درون مرزهایــش ارزشهــا ،هنجارهــا و محدودیتهــای خــاص
خــود را وضــع کنــد .بــه لحــاظ تاریخــی ،ایــن خودمختــاری
معمــو ًال بــا نفــی هنجارهــا و ارزشهــای میدانهــای سیاســی و
اقتصــادی تعریــف میشــد ،ولــی مــا در چنــد دهــهی گذشــته
شــاهد از دســت رفتــن ایــن خودمختــاری بودهایــم ،چــرا کــه
ارزشهــای بــازار بهنحــوی فزاینــده بــر ارزشهایــی غلبــه
کردهانــد کــه میشــد آنهــا را ارزشهــای خــاص هنــری
توصیــف کــرد .ایــن ماجــرا فقــط بــه مگا-موزههــا یــا بقیــهی
«نهادهــای» هنــر محــدود نمیشــود .در ایــن دوره ،در میــان
ـان اصلــی دنیــای هنــر عم ـاً هیــچ
ـدان جریـ ِ
هنرمنــدان یــا منتقـ ِ
مقاومتــی در برابــر بــازار یــا ارزشهــای بــازار دیــده نمیشــود،
مگــر بعضــی صورتبندیهــای محــض نظــری از مفهــوم
«نقــد» کــه هرگــز بــر شــرایط اقتصــادی [حاکــم بــر] آثــار
هنــریای کــه ایــن صورتبندیهــا قــرار اســت آنهــا را توجیــه

کننــد ،اعمــال نمیشــوند .موفقیــت هنــری هــر روز بیشتــر از
دیروز با موفقیت در بازار یکی انگاشته میشود.
آرت ریویــو :آیــا منظــور شــما ایــن اســت که «نقــد» بهراحتی
بــه کاال تبدیــل شــده اســت؟ شــاید مــن بدبینانــه بــه موضوع
نــگاه میکنــم ،امــا آیــا همــواره ایــن خطــر وجــود نداشــته کــه
اگــر هنــر انتقــادی مرزهــای خــود را زیــر پــا بگــذارد ،میتــوان
آن را مهــار یــا متوقــف کــرد؟و شــاید ســؤال مهــم ایــن باشــد
کــه چــرا خیلیهــا در ایــن عرصــه ازمقاومــت در برابــر بــازار
دست کشیدهاند...
فریــزر :یکــی از مقدمــات اصلــی و اساســی نقد نهــادی ،آنگونه
کــه مــن آن را میفهمــم ،ایــن اســت کــه تأثیرگــذاری نقــد
همــواره فقــط در یــک لحظــهی خــاص مداخلــه امکانپذیــر
میشــود .غیــر از آن لحظــهی خــاص ،نقــد بایــد بازاندیشــی و
بازآفرینــی شــود .اگــر نقــد میخواهــد نقــد باقــی بمانــد ،خــود
دائــم بایــد موضــوع نقــد قــرار بگیــرد .امــا متقابـاً ،اگــر مســئله
را اینطــور ببینیــم کــه نقــد بهتمامــی کاالییشــده یــا در خدمــت
اهــداف دیگــری قــرار گرفتــه یــا مهــار شــده اســت ،قــادر
نخواهیــم بــود بــه آن لحظ ـهی خاصبودگــی دســت یابیــم .بــه
نظــرم چنیــن دیدگاههایــی در اغلــب مــوارد چیــزی نیســتند جــز
بهانهای برای پوشــاندن فقدان انســجام و فقدان ژرفاندیشــی
و یــا نشــانهای هســتند کــه ســرمایهگذاری ناهماهنــگ در نقــد
یا موضوع نقد را هشدار میدهند.
مــن در ایــن بــاره نوشــتهام کــه چگونــه آن چیــزی کــه مــا بــا عنــوان
انــکار انتقــادی در گفتمــان هنــر میشناســیم ،در اکثــر مواقــع
همچــون انــکار دفاعــی بــه معنــای روانکاوانــهی کلمــه عمــل
میکنــد :یعنــی راهــی اســت بــرای فاصلــه گرفتــن از بخشــی از
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فعالیتهایمــان و پشــت کــردن بــه بخشــی از منافــع و
نهادهایمــان ،کــه مــا آنهــا را بــد میپنداریــم ،امــا همیــن
فاصلهگیــری و انــکار مــا را قــادر میســازد همچنــان در ایــن نهادهــا
باقــی بمانیــم .بــه همین دلیل اســت کــه اصرار دارم نقــد را فقط در
حــد قــدم اول ببینــم و قطعـا ً گمــان نمیکنــم که نقــد بهخودیخود
هــدف و غایــت اســت .وقتــی نقــد میکنیــم بایــد یــک منظــر عینــی
از تغییر را در نظر داشــته باشــیم ،منظری که حتما ً شــامل تغییر
در ســرمایهگذاریهایمان در ســاختارهایی باشــد کــه در
قضاوتهایمــان آنهــا را بــه عنــوان ســاختار بــد میشناســیم،
حال چه این سرمایهگذاری مالی باشد چه عاطفی.
تصــور نمیکنــم کــه تعــداد زیــادی از اعضــای هیئــت امنــای
موزههایــی کــه از ترامــپ حمایــت کردنــد ،خــود معتقــد بــه
سیاسـتهای نژادپرســتانه و زنستیزانه و هوموفوبیکی باشند
کــه ترامــپ و اطرافیانــش را بــه قــدرت رســاند .بــه گمــان مــن،
اینکــه ایــن افــراد میتواننــد زشــتی ایــن سیاس ـتها را نادیــده
بگیرنــد بــه ایــن دلیــل اســت کــه ایــن سیاســتمدارها منافــع
اقتصادی آنها را تأمین میکنند.

تصویر صفحهی مقابل،
آندرا فریزر،
«پروژکشن»،
چیدمان ویدئو،2008 ،
گالری ناگل داکسلر ،نیویورک.
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آرت ریویــو :در آثــار اخیــر شــما ،از زمانــی کــه دانلــد ترامــپ
بــه ریاســت جمهــوری رســیده ،شــکل جدیــدی از اضطــرار
دیده میشــود .شــما ســال گذشــته کتاب « ۲۰۱۶در موزهها،
پــول و سیاســت» را منتشــر کردیــد کــه حجــم عظیمــی از
اطالعــات و شــواهد مختلــف را در تأییــد تحقیقاتتــان
شــامل میشــود و در آن انــواع و اقســام فعالیتهــا و
حمایتهــای سیاســی ثبتشــدهی اعضــای هیئــت امنــای
 ۱۲۸مــوزه در سراســر امریــکا را در جریــان انتخابــات  ۲۰۱۶و
اتفاقــات بعــدی فهرســت کردهایــد .شــما در تحلیــل ایــن
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اطالعــات بــه ایــن نکتــه اشــاره کردهایــد کــه در بســیاری از
گالریهــا و موزههــای هنــر ،حتــی در ایالتهایــی «بــا
گرایــش چــپ» ،اعضــای هیئــت امنــا بــه لحــاظ سیاســی
متمایــل بــه جنــاح راســت هســتند و بســیاری از آنهــا از
سیاســتمدارانی بــا برنامههــای بهشــدت دســت راســتی
حمایــت میکننــد .شــاید پاســخ بــه ایــن ســؤال نیــاز بــه تأمــل
جــدی داشــته باشــد ،میخواهــم بپرســم کــه بــه نظــر شــما
چــرا چنیــن اســت کــه هیئــت امنــای ایــن موزههــا و گالریهــا
هــم از سیاســتمداران جنــاح راســت حمایــت میکننــد و هــم
حامــی آن بخشــی از فرهنگانــد کــه ظاهــرا ً بــه جناحهــای
سیاسی «پیشرو» یعنی چپ یا لیبرال گرایش دارد؟
فری ــزر :درس ــت بع ــد از انتخاب ــات از مدی ــر م ــوزهای ش ــنیدم ک ــه
میگفــت تعــدادی از حامیــان هنــر را میشناســد کــه بــه ترامــپ
رأی دادهانــد ،آن هــم فقــط بــه یــک دلیــل :گمــان میکردنــد ترامــپ
مالیــات آنهــا را کاهــش خواهــد داد .احتما ًال خودشــان را متقاعد
ک ــرده بودن ــد ک ــه ای ــن ب ــه نف ــع هن ــر و نهاده ــای هن ــری تح ــت
حمایتش ــان اس ــت :در ای ــن ص ــورت پ ــول بیشت ــری برایش ــان
میمانــد و میتواننــد آن را خــرج هنــر کننــد و بــه موزههــا بدهنــد.
مـــن تعجـــب نمیکنـــم اگـــر واســـطهها و مدیـــران موزههـــا و
س ــرمایهگذارهای هن ــری ب ــا ای ــن موض ــوع مواف ــق باش ــند .ای ــن
همــان حســابگری بیاعتنــا و منفعتطلبان ـهی اشــرافیت پولــدار
و آنهایـــی اســـت کـــه بـــه ایـــن طبقـــهی الیـــت وابســـتهاند.
همانطــور کــه در مقدم ـهی « »۲۰۱۶نوشــتم ،گمــان نمیکنــم کــه
تعـــداد زیـــادی از تراســـت ۱موزههایـــی کـــه از ترامـــپ و حـــزب
ترامــپ حمایــت کردنــد سیاسـتهای نژادپرســتانه ،بیگانهســتیز،
زنســـتیز و هوموفوبیکـــی را تأییـــد کننـــد ،سیاســـتهایی کـــه
باع ــث ب ــه ق ــدرت رس ــیدن ای ــن ح ــزب ش ــد .ب ــه نظ ــرم آنه ــا تنه ــا
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بـــه ایـــن دلیـــل زشـــتی و پلیـــدی ایـــن سیاســـتها را نادیـــده
میگیرنـــد کـــه ایـــن سیاســـتمداران منافـــع اقتصادیشـــان را
تأمیـــن میکننـــد .خیریههـــا و فعالیتهـــای انساندوســـتانهی
ایــن افــراد [تراســت حامــی ترامــپ] شــاید کمکشــان کنــد تــا آن
منافــع اقتصــادی را توجیــه و آن شــر سیاســی را بهنحــوی جبــران
کنن ــد .ب ــا اینهم ــه ،تص ــور میکن ــم ک ــه بس ــیاری از ای ــن اعض ــای
هیئــت امنــا احتمــا ًال در یــک چیــز بــا سیاســتمداران جنــاح راســت
اش ــتراک دارن ــد ،اینک ــه ب ــا نگاه ــی اساسـ ـا ً ضددموکراتی ــک،
اگـــر نگوییـــم مســـتبدانه ،خـــود را صاحـــب قـــدرت و امتیـــاز
میداننـــد .فعالیـــت آنهـــا در نهادهـــای انساندوســـتانه نیـــز
احتم ــا ًال ای ــن ن ــگاه را تقوی ــت میکن ــد ،نهادهای ــی ک ــه اصــاً و
ابــدا ً دموکراتیــک نیســتند و مث ـاً بــه ایــن دلیــل کــه «مدیریــت
دوراندیشـــانه»ی آنهـــا را تحســـین و تمجیـــد میکننـــد ،از
حمایتهــای بیدریــغ اعضــای هیئــت امنــای بعضــی موزههــای
حامی ترامپ برخوردار میشوند.
آرت ریویـــو :یکـــی از مضمونهـــای اصلـــی کار شـــما،
همدســـتی (و شـــاید بـــه یـــک معنـــا خودفریبـــی) کســـانی
اســـت کـــه خـــود در عرصـــهی هنـــر کار میکننـــد .شـــما در
مقالـــهی «بهســـوی مقاومـــت ژرفاندیشـــانه» کـــه ســـال
گذشـــته [ ]2018منتشـــر کردیـــد ،بـــه ایـــن موضـــوع
پرداختهایــد کــه چطــور کســانی کــه در دنیــای هنــر فعالیــت
میکننـــد و همچنیـــن ،کســـانی کـــه از «ســـرمایهی
فرهنگـــی » چشـــمگیری برخوردارنـــد کـــه اغلـــب آن را از
طریـــق آمـــوزش کســـب کردهانـــد ،اصـــاً متوجـــه امتیـــاز
طبقات ــی حاص ــل از ای ــن جای ــگاه نیس ــتند ،چ ــرا ک ــه معم ــو ً
ال
تصورشــان از خودشــان ایــن اســت کــه نقــش اپوزیســیون
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نان گلدین،
«خودنگاره در قطار»،
،1992
تیت مدرن ،لندن.
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سیاســی را در برابــر اشــکال مقتدرانهتــر برتــری اقتصــادی
ایفـــا میکننـــد .در نتیجـــه بـــه ایـــن دام میافتنـــد کـــه
واکنشهـــای «مردمگرایانـــه» را مختـــص بـــه
رأیدهندههـــای «خردگریـــز» و در تقابـــل کامـــل بـــا
«عقالنی ــت » خودش ــان در برخ ــورد ب ــا ام ــور میبینن ــد و آن
را ب ــه کل ــی کن ــار میگذارن ــد .ای ــن ظاه ــرا ً نش ــان میده ــد
کــه رأیدهنــدگان لیبــرال و متمایــل بــه چــپ در دنیــای هنــر
ب ــا دیدگاهه ــا و رأیدهندگان ــی ک ــه آنط ــرز فک ــر فرهنگ ــی را
ندارنــد بیگانــه شــدهاند .شــما در مقالهتــان نوشــتهاید«:آن
دس ــته از اف ــراد جامع ــه ک ــه ب ــه لح ــاظ فرهنگ ــی بی ــش از
همــه تحــت ســلطه قــرار دارنــد ،شــاید بتواننــد ایــن نــزاع را
همانگونـــه کـــه واقعـــا ً هســـت ببیننـــد :یعنـــی رقابـــت
قدرتمن ــدان ب ــر س ــر ق ــدرت ،رقابت ــی ک ــه آنه ــا از آن کن ــار

گذاش ــته ش ــدهاند ».ب ــه نظ ــر ش ــما راه ــی ب ــرای خ ــروج از
این وضعیت وجود دارد؟
فریــزر :ســعی میکنــم از کلماتــی مثل همدســتی یــا خودفریبی
اســتفاده نکنــم ،چــون باعــث ایــن تصــور میشــوند کــه مــا اینجــا
بــا مشــکلی اخالقــی یــا وجدانــی ،یــا شــکل دیگــری از خردگریــزی
روبهروییــم .بــه نظــرم ،مســئلهی اساســیتر ایــن اســت کــه
روشــنفکران چشمشــان را روی قــدرت ســرمایهی فرهنگــی
بســتهاند .همیــن غفلــت از قــدرت ســرمایهی فرهنگــی اســت کــه
باعــث میشــود مــا بــه میدانهــای خودمــان حقانیــت سیاســی
ببخشــیم و امتیــازات نســبیای را کــه از آن برخورداریــم حــق
مســلم خــود بپنداریــم .ســرمایهی فرهنگــی تــا حــدی کــه بتوانــد
بــرای رقابــت بــا دیگــر اشــکال ســلطه بــه کار آیــد میتوانــد قــدرت
خــود را صــرف اهــداف پیشــروی کنــد کــه در میــدان هنــر از آنهــا
پشــتیبانی میشــود ،همانطــور کــه تاکنــون بــرای مقابلــه بــا
اقتــدار هویت-محــور یــا ســلطهی اســتعماری از قــدرت ایــن
ســرمایه اســتفاده شــده اســت .اما آنجا که ســرمایهی فرهنگی
بــا ســرمایهی اقتصــادی در بــازار هنــر و در نهادهــای خیریــهی
پولدارســاالرانه وصلــت میکنــد ،ســرمایهی فرهنگــی در خدمــت
تقویــت قــدرت ســرمایهی اقتصــادی درمیآيــد نــه اینکــه بــا آن
رقابــت کنــد ،مثــاً قــدرت و امتیــاز اقتصــادی را بــا آن اهــداف
پیشــرو یکــی میانــگارد .در ایــن نهادهــا ،تســلط فرهنگــی بهنحــو
فزاینــدهای بــا ســلطهی هویت-محــور یکــی انگاشــته میشــود و
از ســلطهی اقتصــادی جــدا میشــود ،و بــه ایــن ترتیــب ،ارتبــاط
آن بــا هرگونــه طبق ـهی اجتماعــی قطــع میشــود ،چــه طبق ـهی
اجتماع ـیای کــه بــا ســرمایهی اقتصــادی تعریــف میشــود چــه
آنکه با سرمایهی فرهنگی.
فکـــر میکنـــم بـــه عنـــوان یـــک روشـــنفکر بیشتـــر میـــل دارم
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اینط ــور تص ــور کن ــم ک ــه تحلی ــل انتق ــادی میتوان ــد ب ــه م ــا
کمــک کنــد از ایــن وضعیــت خــارج شــویم ،بهخصــوص تحلیــل
دروننگرانـهی مفهــوم طبقــه کــه در گفتمــان هنــر تقریبـا ً نایــاب
شــده اســت .امــا خــروج از ایــن وضعیــت تالشــی بیــش از ایــن
میطلبـــد و مســـتلزم ایـــن اســـت کـــه صاحبـــان ســـرمایهی
فرهنگــی خــود را از وابســتگی بــه صاحبــان ســرمایهی اقتصــادی
در ب ــازار هن ــر و نهاده ــای خیری ـهی پولدارس ــاالرانه ره ــا کنن ــد و
منافعش ــان را بهنح ــوی بازتعری ــف کنن ــد ک ــه همس ــو ب ــا آنان ــی
باش ــد ک ــه ب ــه لح ــاظ اقتص ــادی و همچنی ــن فرهنگ ــی تح ــت
سلطه قرار گرفتهاند.
آرت ریویــو :فکــر میکنیــد چــرا میــزان آگاهــی نســبت بــه
ســلطهی اقتصــادی و ســلطهی فرهنگــی در یــک ســطح
نیســت ،یــا بــه قــول معــروف آگاهــی از این دو شــکل ســلطه
بــا هــم «ســینک نیســت»؟ آیــا اصــاً ســابقه داشــته
هنرمنــدان اتحــاد محکــم و مطمئنــی بــا طبق ـهی اقتصــادی
تحت سلطه برقرار کرده باشند؟
فریــزر  :خیــر ،اگــر هــم اتحــادی بــوده محکــم و مطمئــن نبــوده.
در تحلیلهــای بوردیــو ،چنیــن اتحادهایــی اغلــب براســاس آن
چیــزی شــکل میگیرنــد کــه او آن را همگونــی مواضــع میــان
وضعیتهــای اجتماعــی بهشــدت متفــاوت و حتــی متضــاد
وصــف میکنــد .تــا زمانــی کــه قــدرت فرهنگـیای کــه در اختیــار
هنرمنــدان و روشــنفکران اســت پایینتــر از قــدرت اقتصــادی و
تحــت اســتیالی قــدرت اقتصــادی باشــد ،ممکــن اســت
هنرمنــدان ســلطهی اقتصــادی و احســاس کینــه و بیــزاری از
قــدرت اقتصــادی را بــه همــان شــکلی تجربــه کننــد کــه افــرادی
کــه هــم بــه لحــاظ اقتصــادی و هــم بــه لحــاظ فرهنگــی مغلــوب
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هســتند ،آن را تجربــه میکننــد .امــا احســاس یگانگــی حاصــل
از ایــن همگونیهــا معمــو ًال احساســی ســطحی و زودگــذر
اســت .راز موفقیــت در اغلــب «عضوگیریهــای » نهــادی آن
اســت کــه مواضــع رادیکالــی کــه معمــو ًال هنرمنــدان جــوان
دنبــال میکننــد اکثــرا ً ریشــه در محرومیــت و فقــری دارد کــه
هنرمنــدان در مرحل ـهی خاصــی از مســیر حرف ـهای خــود بــه آن
گرفتــار میشــوند .اگــر هنرمنــدی بــه موفقیــت برســد ،ایــن
جایــگاه بهشــدت نمادیــن و از شــرایط اجتماعــی و مــادی هنرمنــد
منفــک میشــود .اگــر بــه موفقیــت دســت نیابــد ،نفــوذ کالم خــود
را در میــدان هنــر از دســت خواهــد داد و حریــف ارزشهــای حاکــم
بــر ایــن عرصــه نخواهــد شــد .در چنــد دههی گذشــته ،جاری شــدن
ســیل عظیمــی از ســرمایه بــه میدان هنــر در کنار بعضی تغییرات
ســاختاری در ایــن عرصــه ،ماننــد گرانــی و خصوصیســازی
فزاینــدهی آمــوزش هنــر ،ســبب شــدهاند کــه موفقیــت هنــری بــا
موفقیــت در بــازار هنــر یکــی انگاشــته شــود و این جریــان تا جایی
پیــش رفتــه کــه حتــی اتحــادی موقتــی و نمادیــن هــم بیــن هنــر و
مبارزههــای اقتصــادی بهنــدرت برقــرار میشــود .بــا اینهمــه
شــاید اکنــون مــا شــاهد تغییراتــی باشــیم .حــاال کــه هنرمنــدان و
روشــنفکران بیشتــر و بیشتــری احســاس میکننــد کــه بــه
اعضــای طبقـهی غرقدرقــرض پریکاریــا ۲فروغلطیدهانــد کــه ایــن
حتــی درمــورد هنرمنــدان تثبیتشــده هــم صــدق میکنــد .شــاهد
آن هســتیم کــه بــرای سروســامان دادن بــه وضعیــت کار در مراکز
آمــوزش عالــی و موزههــا و حتــی در میــان خــود هنرمنــدان
ســازمانهای بیشتــری تشــکیل میشــوند کــه پیشــگام آنهــا
هم «ویج» )W.A.G.E.( ۳است.
آرت ریویــو :شــما در مصاحبههــای اخیرتــان دربــارهی
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کتــاب « »۲۰۱۶بــه ایــن موضــوع پرداختهایــد کــه دخالــت
منافــع مالــی بــزرگ در مدیریــت بعضــی نهادهــا اخــال ایجاد
میکنــد و امــکان جایگزینــی را پیشــنهاد دادیــد از جملــه
اینکــه اعضــای هیئــت امنــا از میــان هنرمنــدان ،نماینــدگان
گروههــای اجتماعــی مختلــف و رنگینپوســتان انتخــاب
شــوند و همچنیــن اینکــه از الگوهــای قانونــی اساســا ً
متفاوتــی در ســازمانهای هنــری اســتفاده شــود .امــا بــه
نظــر میرســد چنــدان هــم بــه دســتیابی بــه ایــن جایگزینهــا
حامیــان بــزرگ
خوشبیــن نیســتید .آيــا جاذبــهی مالــی
ِ
اســت کــه سرپرســتان ،مدیــران و هنرمنــدان را ،بهنحــوی
چارهناپذیــر ،تحــت فشــار قــرار میدهــد ؟ آيــا همــهی مــا
«بخشــی از سیســتم» هســتیم ؟ اگــر چنیــن اســت ،چــه
مجالی برای عاملیت باقی میماند؟
فریــزر :پــروژهی تحقیقــی کتــاب « »۲۰۱۶را بــا یــک توصیــهی
اساســی بــه پایــان بــردم :کشــیدن مــرزی دقیــق میــان حمایــت
و مدیریــت در ســازمانهای غیرانتفاعــی؛ بــرای رســیدن بــه ایــن
هــدف در درجـهی اول بایــد شــرط اهــدای کمــک مالــی از جیــب
بــرای عضویــت در هیئــت مدیــرهی ســازمانهای هنــری حــذف
شــود .مــن تحقیقاتــی را دیــدم کــه نشــان میدادنــد در ایــاالت
متحــد بیــش از هفتــاد و پنــج درصــد از کل ســازمانهای
غیرانتفاعــی ،اعضــای هیئــت مدیــره را ملــزم بــه پرداخــت
کمکهــای مالــی میکننــد .در بزرگتریــن موزههــای هنــر ایــن
کمکهــا گاهــی شــامل ده میلیــون دالر هزینــهی ورود بــه
هیئــت مدیــره و دویســت و پنجــاه هــزار دالر حــق عضویــت
ســاالنه میشــود .ایــن دقیق ـا ً بــه ایــن معناســت کــه مدیریــت
نهادهــای غیرانتفاعــی «خریدنــی» اســت .ایــن سیســتم در
هم ـهی ســازمانهای نســبتا ً بــزرگ بــه پولدارســاالری اساســی
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در مدیریــــت غیرانتفاعــی میانجامــــد ،چــرا کــــه فقـــــط افــراد
بســیار ثروتمنــــد قادرنــد هزینـهی عضویــت در هیئــت مدیــره را
بپردازنــد .ایــن موضــوع همچنیــن ،جلــوی تکثــر نــژادی و قومــی
را در مدیریــت موزههــا میگیــرد .چنیــن سیســتمی در هــر
حــوزهی دیگــری اگــر وجــود داشــته باشــد ،سیســتمی فاســد بــه
حســاب میآیــد ،امــا در بخــش غیرانتفاعــی چنیــن چیزهایــی
کامـاً عادیســازی شــده و بــه نظــر مــن بــه عادیســازی فســاد
در بخش عمومی هم کمک کرده.
مشــکل اینجاســت کــه در غیــاب ســرمایهگذاری عمومــی ،اکثــر
موزههــا در ایــاالت متحــد بــرای تأمیــن بخــش قابــل توجهــی از
بودجـهی خــود بــه کمــک مالــی اعضــا تکیــه میکننــد .در بســیاری
از موزههــا ایــن کمکهــا عمــاً تنهــا منبــع درآمــد قابــل اتــکا
بهشــمار میرونــد .بنابرایــن ،موزههــا حتــی پیــش از آنکــه
بخواهنــد بــه چنیــن تغییراتــی فکــر بکننــد ،مجبورنــد ســاختار
مالــی خــود را سراســر بازنگــری کننــد .آنهــا یــا بایــد منابــع درآمــد
دیگــری پیــدا کننــد یــا مخــارج خــود را بهشــدت کاهــش دهنــد.
شــاید گزین ـهی ســومی هــم وجــود داشــته باشــد ،مث ـاً اینکــه
شــرط کمــک مالــی بــرای عضویــت در مدیریــت را حــذف کننــد و
اعضــای هیئــت مدیــره را بــا نگاهــی تکثرگــرا انتخــاب کننــد و
درعینحــال ،گروههــای حمایتــی دیگــری تشــکیل دهنــد
بهنحــوی کــه حامیــان مالــی نقشــی در مدیریــت مــوزه نداشــته
باشــند .بــه گمــان مــن چنیــن کاری انجامشــدنی اســت،
بهخصــوص بــا توجــه بــه اینکــه کار مدیریتــی واقعــا ً کار
ســنگینی اســت و بســیاری از موزههــا همیــن حــاال بــرای حامیــان
مالــی کــه عضــو مدیریــت نیســتند مزایایــی در نظــر میگیرنــد کــه
فرقی با مزایای حامیانی که عضو مدیریت هستند ندارد.
بــا اینهمــه ،مســئلهی پولدارســاالری در بخــش غیرانتفاعــی

۱۷

فقــط بــه نقــش تأثیرگــذار حامیــان ثروتمنــد «خریدنــی» محدود
نمیشــود ،بلکــه بحــث بــر ســر فقــدان رویههــای دموکراتیــک در
خــارج از حیطــهی تصمیمگیریهــای داخلــی [نهادهــا] هــم
هســت ،مثـاً اینکــه هیئــت مدیرههــا خودشــان رأی بــه انتخــاب
و مانــدن خــود در هیئــت امنــا میدهنــد .موزههــا بــرای حــل ایــن
مشــکل بایــد دموکراتیــزه شــوند ،مث ـاً شــوراهایی از کارکنــان
منتخب و شوراهایی از هنرمندان تشکیل دهند که نمایندگانی
در هیئت مدیره داشته باشند و در ادارهی موزه سهیم شوند.
امــا ،همانطــور که شــما اشــاره کردیــد ،هنرمندان ،سرپرســتان
و مدیــران موزههــا در ســرپا نگــه داشــتن ایــن سیســتم نقــش
دارنــد .مــا در امریــکا یــک «طبق ـهی اهداکننــده» داریــم کــه از
سیاســتمداران ثروتمنــد تشــکیل شــده ،در کتابــم ایــن موضوع
را افشــا کــردهام کــه اینهــا بــه بخشهای فرهنگــی غیرانتفاعی
نیــز کمکهایــی اهــدا میکننــد .امــا قــدرت تأثیرگــذاری ایــن
طبقــهی اهداکننــده وابســته بــه نفــوذی اســت کــه آنهــا در
میــان طبقــهای دارنــد کــه اســم آن را طبقــهی کمکگیرنــده
گذاشــتهام ،طبقـهای از افــراد سیاســی یــا از حرفههــای مختلــف
کــه دائــم از اینهــا پــول میخواهنــد .خیلــی مهــم اســت بــه ایــن
نکتــه توجــه شــود کــه بخــش اصلــی ایــن سیســتم در میــدان
هنــر را نــه حامیــان ثروتمنــد هنــر کــه موزههــا و حرفهایهــای
هنــر راه انداختهانــد ،چــرا کــه ســرمایهگذاری دولتــی و عمومــی
و حتــی خــود روندهــای دموکراتیــک را تهدیــد بزرگتــری بــرای
خودمختــاری خــود میداننــد تــا نفــوذ حامیــان ثروتمنــد .بــرای
افــرادی کــه بهطــور حرفــهای در موزههــا کار میکننــد خیلــی
راحتتــر اســت هیئتــی از حامیــان مالــی کار را در دســت بگیرنــد
کــه اصلیتریــن نقشــی کــه ایفــا میکننــد حمایــت مالــی اســت،
همانطــور کــه بــرای هنرمنــدان خیلــی راحتتــر اســت کــه
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حامیــان ثروتمنــد داشــته باشــند .اساســیترین مســئلهی
ســاختاری ایــن اســت کــه رشــد گســترده و جهانــی میــدان هنــر
در دهههــای گذشــته بــا ســیل عظیــم ثــروت شــخصی و
بهشــدت متمرکــز امکانپذیــر شــد .بــدون ایــن حجــم از پــول،
دنیــای هنــر در مقیــاس کنونــی قــادر بــه ادامـهی حیــات نخواهد
بــود ،حتــی اگــر ســرمایهگذاری عمومــی دوبــاره مثــل دوران
پــس از جنــگ [جهانــی دوم] و پیــش از سیاســتهای
ریاضتکشانه به باالترین حد خود برسد.

نان گلدین،
«پیک نیک در اسپالنده،
بوستون»،1973 ،
موزهی هنرهای معاصر
لسآنجلس.

آرت ریویــو :برمیگــردم بــه نکتـهای کــه دربــارهی اقتصــاد و
هویــت اشــاره کردیــد :امــروزه هــرگاه بحــث از نقــش
نهادهــای فرهنگــی در ایــاالت متحــد ،انگلســتان و بعضــی
کشــورهای دیگــر پیــش میآیــد ،سیاس ـتهای هویتــی قــد
علــم میکننــد .بــه نظــر میرســد ایــن نهادهــا دائــم بابــت
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کمکاریشــان در پذیرفتــن یــا نمایندگــی کــردن گروههــای
هویتــی مختلــف ،یــا بابــت اینکــه قــادر نیســتند پاســخگوی
مطالبــات اخالقــی جدیــد باشــند ،عذرخواهــی میکننــد .آیــا
ایــن خطرنــاک نیســت کــه از هنــر و هنرمنــدان و نهادهــای
هنــری توقــع داشــته باشــیم کــه در برابــر نزاعهــای سیاســی
کــه در بیــرون [از عرص ـهی هنــر] شــعلهورند ،خودمختــاری
یا فاصله یا تمایزی را حفظ نکنند؟
فریــزر :خودمختــاری میــدان هنــر و بازیگــران آن همیشــه
نســبی بــوده اســت .ایــن خودمختــاری محصــول تاریخــی
تغییراتــی دائمــی اســت کــه در مرزبنــدی میــان میــدان هنــر و
دیگــر میدانهــا رخ میدهــد .ایــن خودمختــاری همــواره
محــدود و نســبی بــوده و تضادهــای شــدیدی بــه همراه داشــته.
معنــای خودمختــاری در میــدان هنــر تــا حــد زیــادی بســتگی بــه
ایــن داشــت ه کــه منافــع هنرمنــدان و دیگــر حرفهایهــای هنــر تــا
چــه انــدازه بــا منافــع حامیــان و مشــتریان همگــون باشــد و
ایــن حتــی در مــواردی کــه هنرمنــدان ظاهــرا ً بــه آن منافع پشــت
میکننــد نیــز صــادق بــوده اســت .پــس مثــاً میبینیــم کــه
زمانــی هــم هنرمنــدان و هــم حامیــان ،بــه قــول بوردیــو «نفــع
خــود را در بیطرفــی میدیدند»کــه ایــن از یکجــور نفــی
همگــون ضــرورت اقتصــادی حکایــت میکــرد کــه اگرچــه از
شــرایط اقتصــادی بســیار متفــاوت [میــان هنرمنــدان و
حامیــان] ناشــی میشــد ،نقطـهی اشــتراک آن بیــزاری از خــرده
بــورژوازی بــود .در دوران پــس از جنــگ [جهانــی دوم] هــم
هنرمنــدان و هــم دولتهــای ســرمایهداری دموکراتیــک ،هــر
دو نفــع خــود را در آزادی بیــان میدیدند؛ اگرچه مشــی سیاســی
ایــن دو گــروه کامــاً متفــاوت بــود ،تــرس مشــترک از
حکومتهــای تمامیتطلــب آنهــا را بــه هــم وصــل میکــرد.
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در ســی ســال گذشــته ،از زمــان رواج تکثرفرهنگــی در ایــاالت
متحــد طــی دوران جهانیســازی تــا بــه امــروز کــه مــا بــا
پوپولیســم راســتگرا مواجــه شــدهایم ،هنرمنــدان و دیگــر
کارکنــان حرفــهای هنــر ،همچنیــن جنبشهــای رهاییبخــش
هویت-محــور و نیــز الیــت مالــی جهانــی و جهانوطنــی ،همگــی
بــه تکثــر عالقــه دارنــد .بــا وجــود اینکــه ،بــاز هــم میبینیــم ،ایــن
عالقــه و منفعــت آنهــا ریشــه در برنامههایــی دارد کــه تفــاوت
ْ
مختلــف
اساســی بــا یکدیگــر دارنــد ،آنهــا بــه شــیوههای
کارکــرد و معنــای خودمختــاری هنــری را بازتعریــف کردهانــد و
خودمختــاری را آزادی بــرای مقابلــه بــا بیعدالتــی و طــرد و
ف فرهنگــی و هویت-محــور میداننــد .هرگــز نمیگویــم کــه
حــذ 
ایــن بازتعریفهــا نســبت بــه تعریــف متکلفانــه و محــدودی کــه
زیباییشناســی اعــای مدرنیســتی تجویــز میکــرد ،کــه البتــه
آن زیباییشناســی هــم نماینــدهی ویژگیهــای فرهنگــی بســیار
خاصــی بــود ،بــه خودمختــاری کمتــری منجــر میشــود .چیــزی
کــه در سیاسـتهای هویتــی معاصــر باعــث نگرانـیام میشــود
ایــن اســت کــه ایــن سیاســتها بــه ســمت ذاتــی کــردن
هویتهــای اجتماعــی گرایــش دارنــد و همچنیــن ،تبعیضهــای
ســاختاری را بــه بازنمایــی و دیگــر اشــکال صرفــا ً فرهنگــی
تقلیــل میدهنــد .موضــوع دیگــری کــه آزارم میدهــد ایــن
اســت کــه بــه نظــر میرســد اغلــب سیاس ـتهای مربــوط بــه
مبــارزه بــا ســلطهی هویت-محــور راه را بــر تشــخیص دیگــر
اشکال سلطه و انحصار سد میکنند.
آرت ریویـــو :بـــا وجـــود آنکـــه شـــما در نقـــد بهشـــدت
سرســخت و جــدی هســتید ،در اغلــب آثارتــان از شــوخی و
روابـــط جنســـی بـــرای مواجهـــه بـــا موضـــوع اســـتفاده
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میکنیـــد و جنســـیت در آثـــار شـــما بهوضـــوح مفهومـــی
اساس ــی اس ــت .زن در آث ــار ش ــما ش ــخصیتی دردسرس ــاز
اس ــت ک ــه دائ ــم ش ــکل ع ــوض میکن ــد و ق ــدرت خ ــود را از
هی ــچ منبع ــی ج ــز خ ــودش کس ــب نمیکن ــد .ای ــن کاراکت ــر
پـــس از جنبـــش میتـــو (  ،)#MeTooچگونـــه بـــه کارش
ادامه خواهد داد؟
فریــزر :بــرای توصیــف کارم گاهــی آن را پژوهشــی میبینــم در
بـــاب اینکـــه مـــا از هنـــر چـــه میخواهیـــم ،ایـــن «مـــا » یعنـــی
هم ـهی کس ــانی ک ــه در می ــدان هن ــر س ــهمی داری ــم .ح ــد نهای ــی
ایــن پژوهــش از یــک طــرف شــامل تحقیــق در منافــع و عالئــق
اجتماع ــی ،اقتص ــادی و سیاس ــی اس ــت ک ــه معم ــو ًال ب ــا کم ــک
گرفت ــن از عل ــوم اجتماع ــی انج ــام میش ــود .ح ــد نهای ــی آن در
ط ــرف دیگ ــر ،تحقیق ــی اس ــت در س ــرمایهی عاطف ــی معم ــو ًال
بســـیار حساســـی کـــه مـــا در ایـــن میـــدان میگذاریـــم ،ایـــن
تحقیــق نیــز معمــو ًال بــا کمــک گرفتــن از تحلیــل روانکاوانــه و
تحقیـــق در روابـــط میـــان گروههـــا انجـــام میشـــود ،از جملـــه
تحقیــق دروننگرانــه دربــارهی اینکــه خــود مــن در میــدان هنــر
دنبــال چــه هســتم .در مــورد خــودم ،ایــن رویکــرد اساسـا ً ریشــه
در فمینیســم دارد و در تحقیقــات فمینیســتی دربــارهی ایــن کــه
عاملیـــت آگاهانـــه (ســـوژگانی) و هویـــت ،از جملـــه هویـــت
جنســـیتی ،چگونـــه در نهادهـــای اجتماعـــی شـــکل میگیرنـــد،
چگونــه تــا ایــن حــد انباشــته و آکنــده از «میــل » میشــوند و از
درون فانت ــزی عم ــل میکنن ــد .م ــن عمیقــا ً
طری ــق فانت ــزی و در
ِ
ب ــه آن س ــنتهای فمینیس ــتیای پایبن ــدم ک ــه ب ــر ای ــن آم ــوزه
اصـــرار میورزنـــد کـــه هویـــت بهنحـــوی اجتماعـــی ســـاخته
میشـــود و ،چـــه در چارچـــوب هویـــت جنســـیتی و چـــه در
چارچـــوب ابـــژهی میـــل ،بـــر دوجنســـیتی بــــــودن عاملیــــــت
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ســـــوژگانی تأکیــــــد دارنــــــد ،همچنیــــن بـــــــر پیچیدگیهای میل
و سکسوالیته تأمل میکنند.
جنبــش میتــو را زنانــی بســیار جســور بهوجــود آوردهانــد ،آنهــا
باالخــره موفــق شــدهاند تغییراتــی را در فرهنــگ خشــونت
جنســی آغــاز کننــد ،آن هــم درحالیکــه بســیاری از تالشهــای
دیگــر در ایــن راه شکســت خوردهانــد .چنیــن حرکــت تأثیرگــذاری
معمــو ًال تــا حــد مشــخصی مســتلزم قطبــی شــدن و دودســتگی
اســت ،کــه ایــن را میتــوان در وجــوه بازنمایــی جنســیت و
همچنیــن در بعضــی از موضعگیریهــای سیاســی دربــارهی
میتــو مشــاهده کــرد .مــن امیــدوارم کــه هنــر همیشــه جایــی
باشــد بــرای کشــف مــدام پیچیدگیهــای سکســوالیته و هویــت
جنســیتی .امیــدوارم مــن هــم بتوانــم بــه رشــد آن ســنتهای
فمینیستی که گفتم کمک کنم.
آرت ریویــو :در هفتههــای اخیــر خبــر رســوایی مربــوط بــه
بحــران داروهــای اپیوئیــد [آرامبخشهــای مورفینــی] در
ایــاالت متحــد و ماجــرای داروی اوکســیکونتین در ایــن
بحــران و همچنیــن بحــث دربــارهی حمایــت مالــی خانــوادهی
ســکلر ۴از هنــر (کــه ثــروت خــود را از طریــق شــرکت
داروســازی بــزرگ پــردو فارمــا بــه دســت آوردهانــد) در
انگلســتان ســر و صــدای زیــادی کــرد .بخــش عظیمــی از
واکنشهــا در انگلســتان بــه ســبب کارزاری بــود کــه نــان
گلدیــن ۵بــه راه انداخــت و تهدیــد کــرد کــه نمایشــگاه مــرور
بــر آثــارش را کــه قــرار بــود در نشــنال پرتــره گالــری (لنــدن)
برگــزار شــود تعطیــل خواهــد کــرد و کار بــه آنجــا رســید کــه
نشــنال پرتــره گالــری کمــک مالــی جدیــدی را کــه از خانوادهی
ســکلر قولــش را گرفتــه بــود رد کــرد ،حــاال هــم مــوزهی تیــت
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اعــام کــرده کــه دیگــر از خانــوادهی ســکلر کمــک مالــی
دریافــت نخواهــد کــرد .شــما در ایــن بــاره چــه فکــر میکنیــد؟
فریــزر :بــرای فعالیتهــای نــان گلدیــن درخصــوص ایــن
رســوایی احتــرام فوقالعــادهای قائلــم .او نــه تنهــا آگاهــی
عمومــی دربــارهی ایــن جنایــت ســازمانی شــرکت داروســازی در
گســترش اعتیــاد بــه اپیوئیدهــا در ایــاالت متحــد را بهشــدت
بــاال بــرد ،نهادهــای هنــری را هــم واداشــت بــا ایــن مســئلهی
اساســی روبـهرو شــوند کــه پولشــان از کجــا میآیــد .نهادهــای
هنــر ،جــدا از مســئلهی ســکلر ،ناچارنــد اســتراتژیهای روشــن
و واضحــی بــرای مقابلــه بــا موقعیتهایــی داشــته باشــند کــه
فعالیتهــای سیاســی و تجــاری حامیــان و اعضــای هیئــت
مدیــره بــه وظایــف و ارزشهــای نهادهــا لطمــه میزننــد.
موزهایهــا همیشــه از مــن ایــن ســؤال را میکننــد کــه مــرزی
کــه مــا بایــد میــان خــود و آنهــا بکشــیم کجاســت؟ معنــای
ضمنــی ایــن ســؤال ایــن اســت کــه اگــر موزههــا بخواهنــد چنیــن
مســیری را در پیــش بگیرنــد ،ممکــن اســت دیگــر هیــچ حامــی
یــا هیئــت امنایــی برایشــان باقــی نمانــد .بنابرایــن شــاید ناچــار
شــوند از هزینههایشــان بزننــد یــا نهادهایشــان را بســیار
کوچکتــر کننــد و بــه ایــن ترتیــب ،دارنــد بــه مــن یــادآوری
میکننــد کــه چنیــن مســیری میتوانــد بــه هنرمندانــی همچــون
مــن و گروههــای پیشــگامی همچــون ویــج کــه بــرای حفــظ
حقوق و دســتمزد هنرمندان فعالیت میکنند ،آســیب برســاند.
امــا واقعیــت ایــن اســت کــه اگــر بزرگتریــن موزههــای ایــاالت
متحــد بــه جم ـعآوری کمــک مالــی اولویــت میدهنــد بــه خاطــر
آن نیســت کــه بــه ایــن کمکهــا واقعـا ً نیــاز دارنــد ،بلکــه بیشتــر
بــه خاطــر بلندپروازیهــای اعضــای ممتــاز ایــن موزههاســت
کــه بــا تکیــه بر درآمدهای شـشرقمی و حتی هفترقمیشــان،
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بــرای گســترش ســاختمان موزههــا یــا خریدهــای میلیــون دالری
برنامهریــزی میکننــد .خــب ،مــرزی کــه اینهــا تعییــن میکننــد
کجاســت؟ بلــه ،مــا کســانی را کــه در اعتیــاد و اوردوز جمعــی مــردم
نقــش داشــتهاند طــرد میکنیــم ،امــا هرچــه آدم خودکامــه و دزد و
بزهــکار یقهســفید اســت قدمــش روی چشــم .یــا مثـاً حامیان یا
اعضــای موزههایــی را در نظــر بگیریــد کــه خــود بــه تکثــر و شــمول
پایبندند ،اما حاضر نیستند حمایت مالیشان را از سیاستمداران
دســت راســتی قومیت-ملیتپرســت افراط ـیای قطــع کننــد کــه
سیاستهایشــان بــه طــور مســتقیم فعالیتهــای همــان
نهادهایــی را تهدیــد میکنــد کــه آنهــا عضــوش هســتند و بــه آن
خدمــت میکننــد بــا اینهمــه ،مــا بایــد از هنرمندانــی کــه فــرق
چندانــی بــا موزههــا ندارنــد و بهنــدرت پیــش میآیــد رابطــهی
متفاوتــی بــا حامیانشــان داشــته باشــند هــم بپرســیم :مــرزی کــه
ما باید میان خود و آنها بکشیم کجاست؟
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ارجاعات
 . ۱تراســت از اتحــاد چنــد شــرکت کــه کاالیــی مشــابه بــه هــم
تولیــد میکننــد و ســهم عمــدهای از بــازار را در اختیــار دارنــد بــه
وجــود میآیــد .تراســت ســهام شــرکتهایی را کــه در آن عضــو
هســتند ،به صورت امانت نگه میدارد ،ا ّما مالکیت ســهام برای
خــود شــرکتها باقــی میمانــد .ا ّمــا شرکتها اســتقالل مالــی،
فنــی و بازرگانــی خــود را از دســت میدهنــد و تمــام امکانــات و
قــدرت عمــل آنهــا در تراســت متمرکــز میشــود .وظیفــه اصلــی
تراســت کنتــرل امــور شــرکتهای عضــو از طریــق کنتــرل آرای
ســهامداران آن شــرکتها ،انتصــاب مدیــران و اعمــال نظــارت
مرکــزی بــر امــور یکایــک آنهــا اســت ،بــه نحــوی کــه حداکثــر
ســود تراســت حاصــل شــود و در نهایــت ایــن ســود میــان اعضــا
تقسیم گردد( .منبع :ویکیپدیای فارسی).
 :Precariat . ۲واژهای کــه از ترکیــب دو واژهی پرولتاریــا و �pre
 cariousبــه معنــای ناپایــدار ،متزلــزل و بیثبــات ســاخته شــده و
بــرای توصیــف طبق ـهای اجتماعــی بــه کار م ـیرود کــه از امنیــت
شــغلی برخــوردار نیســت .پریکاریــا از ایــن لحــاظ کــه مالکیتــی بر
ابــزار تولیــد نــدارد و مــورد تبعیــض طبقاتــی قــرار میگیــرد
همچــون پرولتاریاســت ،امــا تفــاوت آن بــا پرولتاریــا آن اســت
کــه حتــی نمیتوانــد بــه نحــوی باثبــات و مســتمر کار خــود را
بفروشــد و همــواره در معــرض خطــر از دســت دادن شــغل
اســت .بســیاری از محققــان معتقدنــد کــه ظهــور ایــن طبقــه از
عوارض سرمایهداری نئولیبرالیستی بوده است.ــــــــم.

ســازمانی غیردولتــی کــه در ســال  ۲۰۰۸در نیویــورک شــکل گرفــت
و از گروهــی از فعــاالن اجتماعــی تشــکیل شــده کــه بــرای ایجــاد
روابــط اقتصــادی پایــدار و باثبــات میــان هنرمنــدان و نهادهــا
تالش میکنند.ــم.
 :Sackler family .۴خانوادهی قدرتمند و بانفوذ سکلر ،صاحب
دو کارخانـهی داروســازی پــردو فارمــا و مونــدی فارمــا ،از دهـهی
 ۱۹۹۰بــر تجویــز و فــروش گســتردهی داروهــای اپیوئیــد اصــرار
داشــتند و مســکنهای مورفینــی آهســتهرهش ســاخت ایــن
کارخانههــا در دهــهی  ۲۰۰۰بــه بحــران اعتیــاد بــه مســکنهای
مورفینــی در امریــکا منجــر شــد .خانــوادهی ســکلر از نهادهــای
خیریـهی فراوانــی حمایــت میکننــد و کمکهــای مالــی عظیمــی
بــه بزرگتریــن موزههــای هنــری امریــکا و انگلســتان از جملــه
مومــا ،گوگنهایــم ،اسمتســونین ،مــوزهی بریتانیا و مــوزهی تیت
و همچنــان دانشــگاههایی همچــون ییــل ،هــاروارد ،آکســفورد و
کمبریــج اهــدا کردهانــد .رســوایی اپیوئیــد چنــان گســترده بــود
کــه ســبب شــد بســیاری از ایــن نهادهــا مجبــور شــوند دریافــت
کمک مالی از این خانواده را متوقف کنند.ـم.
 ،Nan Goldin .۵عــکاس امریکایــی متولــد  ،1953بیشتــر
کارهایــش دربــارهی بــدن دگرباشــان و غیــر دگرباشــان و روابــط
آنهاست.ـم.

:)Working Artists and the Great Economy (w.a.g.e . ۳
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بهترینهایموزه:گفتوگوییدرگالری
آندرا فریزر
ترجمهی گلناز صالحکریمی

مقدمهی مترجم
«بهترینهــای مــوزه » بخشــی از «مجموعــهی دیدگاههــای
معاصــر ،ســخنرانی هنرمنــدان» بــود ،کــه بــا همــکاری دانشــگاه
تمپــل و ســرمایهگذاری پیــو چریتبــل تراســتس (هیئــت امنــای
خیریهی پیو) ترتیب داده شد.
اغلــب جملههایــی کــه جیــن کســلتن (بــا بــازی آنــدرا فریــزر) بــه
زبــان مـیآورد نقلقولهایــی هســتند که فریــزر از منابع مختلف
جمــعآوری کــرده .ایــن جملههــا از دو دســته از منابــع نقــل
میشــوند ،یکــی متونــی دربــارهی هنــر و مــوزه ،دیگــری متنهــا و
گزارشهــای اجتماعــی دربــارهی ســبک زندگــی و ارزشهــای
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فرهنگـــــی مــــردم طبقـــــات اقتصــــــادی مختلــــف .کاتالـــــــوگ
نمایشــگاههای مــوزهی فیالدلفیــا ،مقــاالت و کتابهایــی
دربــارهی مــوزه و کارکــرد آن ،گزارشهــای مختلفــی از هیئــت
امنــای موزههــا دربــارهی نقــش مهــم مــوزه از دیــد مدیــران و
گاهــی نیــز متــون مهمــی دربــارهی فلســفهی هنــر ،ماننــد
نقلقولــی کــه از کتــاب «نقــد قــوهی حکــم» اثــر امانوئــل کانــت
مــیآورد ،منابــع هنــری را تشــکیل میدهنــد و جملههایــی کــه
فریــزر انتخــاب کــرده بــر توصیــف فــرم آثــار هنــری تأکیــد دارنــد.
فریــزر عبــارات را بهنحــوی جــدا کــرده کــه حساســیت مخاطب به
تکــرار کلمــات کلیــدیای ماننــد زیبایــی ،ظرافــت ،کمــال را
برانگیــزد ،صفاتــی کــه فقــط بــه فــرم اشــاره دارنــد و وابســتگی
هنر به زمینهی آن را پنهان میکنند.
فریزر از گزارشهایی مربوط به اســکان تهیدســتان بیخانمان
در فیالدلفیــا ،تحقیقاتــی دربــارهی طبقــات اقتصــادی و ســبک
زندگــی طبقــات تنگدســت و مقاالتــی دربــارهی آمــوزش عمومی،
عباراتــی را جــدا کــرده کــه در آنهــا میتــوان گونـهای تقابــل میان
ذاتگرایــی و اعتقــاد بــه اکتســابی بــودن فرهنــگ را در تحلیـــــل
فـــــــرهنگــــی طبقــــــات اقتصــــــادی مختلـــــف تشـــــخیص داد،
کلیدواژههایــی ماننــد ظرافــت ،وقار و ســلیقه مفاهیمی هســتند
کــه ذاتگرایــی نهفتــه در ایــن تحلیلهــا را نشــان میدهنــد و آن
را در تناظــر بــا فرمگرایــی خنثــی و فریبکارانــهی توصیفهــای
هنــری مینهنــد :اینگونــه توصیفهــای هنــری کــه متکــی بــه
وصــف زیبایــی و کمــال آثــار هنری اســتاندارد هســتند و بســیاری
از سیاس ـتهای صاحبــان ســرمایهی مالــی و فرهنگــی در رأس
موزهها را پنهان میکنند ،درســت شــبیه به همان گزارشهایی
هســتند کــه بیســلیقگی و زمختــی را بــه تهیدســتان نســبت
میدهنــد و آن را در ذات آنــان میبیننــد و بهنحــوی ایدئولوژیــک،

۳۰

واقعیتهــای سیاســی و اقتصــادیای را پنهــان میکننــد کــه بــه
بیعدالتی در توزیع ثروت و آموزش میانجامد.
فریــزر در ایــن اجــرا از زبانــی آیرونیــک اســتفاده میکنــد ،بــه
ایــن معنــا کــه درســت ماننــد راهنماهــای موزههــا و بــا همــان
لحــن و عبــارات ،بــه تحســین و تمجیــد آثــار مــوزه میپــردازد،
امــا ایــن عبــارات را دربــارهی اشــیا غیرهنــری بـهکار میبــرد و یــا
در اشــاره بــه آثــار هنــری ،از گزارشهــای اجتماعــی و اقتصــادی
نقلقــول مــیآورد بــا ایــن هــدف کــه نشــان دهــد زبــان
«کارشناســان » تــا چــه حــد غیرخنثــی ،جهـتدار و ایدئولوژیــک
اســت .گاهــی نیــز مکانهــای عمومــی مخصــوص طبقــات
فرودســت را در تناظــر بــا مکانهــای هنــری بهخصــوص مــوزه

آندرا فریزر در نمایی از
« بهترینهای موزه:
گفتوگویی در گالری»

۳۱

قــرار میدهــد تــا بــا تأکیــد بــر تفاوتهــا و شــباهتها از مــوزه
تقدسزدایــی کنــد و خصلــت اجتماعــی و سیاســی وضعیتــی را
نشــان دهــد کــه فرادســتان آن را «ذات فقــر» میپندارنــد.
در ایــن ترجمــه همــهی نقلقولهــا در گیومــه آمدهانــد و
پانویسهــا حــذف شــدهاند ،مگــر در سـهچهار مــورد کــه بــه نظــر
میرســید ذکــر منبــع بــه فهــم خواننده کمــک میکنــد .خوانندگان
عالقهمنــد میتواننــد بــرای دسترســی بــه پانویسهــا بــا «زمینه»
تماس بگیرند.

۳۲

صدهــا هــزار اثــر هنــری اســت کــه طــی قرنهــا در سراســر
جهــان خلــق شــدهاند .امــا شــما پــس از ایــن بازدیــد فقــط
تصــوری کلــی پیــدا میکنیــد ،ایــن گــردش کمکتــان میکنــد از
این فضا سر در آورید.
اینجــا ورودی غربــی مــوزه اســت .خــب ،آن روبـهرو هــم ورودی
شــرقی اســت ،کــه کمــی بعــد بــه آن ســمت میرویــم .اینجــا
درواقــع مرکــز مــوزه اســت ،کــه همانطــور کــه در ایــن نقشـهها
میبینیــد ،از یــک ســاختمان دراز مرکــزی تشــکیل شــده کــه
بالهــای آن از دو طــرف تــا انتهــا گســترش یافتهانــد .ایــن
ساختمان چهار طبقه است به اضافهی یک زیرزمین.

فوریه  ،۱۹۸۹موزهی هنر فیالدلفیا
عصــر بخیــر ...مــن جیــن کســلتن هســتم و بــه تکتــک شــما کــه
امــروز بــه مــوزهی هنــر فیالدلفیــا آمدهایــد ،خوشــامد میگویــم.
امــروز راهنمــای شــما هســتم تــا بــا هــم گشــتی در مــوزه بزنیــم
و نگاهی به تاریخ موزه و مجموعههای آن بیندازیم.
برنامـــهی امـــروز مـــا بـــه بازدیـــد از مجموعههـــای مـــوزه
اختصـــاص دارد و بهترینهـــای مـــوزه نـــام دارد ،مـــا امـــروز
س ــری میزنی ــم ب ــه بعض ــی از س ــالنهای م ــوزه ،س ــالنهای
دورهای مشـــهور مـــوزه ،ســـالن غذاخـــوری ،اتـــاق رختکـــن و
غیره ،سرویسهای بهداشتی...
مــا همچنیــن از بخــش پذیــرش و بســیاری از فضاهــای
خدماتــی و پشــتیبانی دیــدار خواهیــم کــرد و البتــه از ایــن
ســاختمان ...ایــن ســاختمانی کــه تمــام اینهــا را در خــود جــا
داده اســت .و البتــه خــود مــوزه ،خــود مــوزه ،کــه خــود ایــن
«خود» چه جذاب است!

جین به سمت میز اطالعات در مرکز سالن ورودی غربی میرود:
همچنیــن در اینجــا میــز مــدل جدیــد مــوزه قــرار دارد کــه میــزی
اســت ترکیبــی ،هــم میــز اطالعــات اســت هــم میــز پذیــرش،
امیــدوارم همـهی شــما هزینـهی ورودی را در قســمت پذیــرش
پرداخــت کــرده باشــید ،ایــن میــز بــرای عضوگیــری هــم هســت.
البتــه اگــر در مــوزه عضویــت داشــته باشــید الزم نیســت
هزینهی ورودی پرداخت کنید.

مســلما ً در گــردش امــروز فقــط بخــش کوچکــی از مــوزه را
خواهیــم دیــد؛ ایــن مــوزه بــا بیــش از دویســت گالــری شــامل

میدانیــد کــه عضویــت «نقشــی بهشــدت مهــم و تعیینکننــده
در بقــای مــوزه ایفــا میکنــد .بســیاری از اعضــا اظهــار کردهانــد

در اینجــا ســالن ورودی غربــی دسترســی بــه طبقـهی همکــف
بــال جنوبــی ســاختمان را فراهــم میکنــد کــه بعضــی از
امکاناتــی کــه مــوزه بــرای عمــوم در نظــر گرفتــه در آنجــا قــرار
دارند و ما هم کمی بعد از آن دیدن خواهیم کرد.

۳۳

کــه انگیزهشــان بــرای عضویــت در ایــن مــوزه آن بــوده کــه
دریافتهانــد ایــن مــوزه نهــادی بــا باالتریــن کیفیــت و یکــی از
عظیمتریــن گنجینههــای تمــدن بشــری اســت .آنهــا ایــن
مــکان را مبــرا از ضروریــات مــادی و مبتــذل واقعیــت اینجهانی
میداننــد ،جایــی کــه هــر فــردی میتوانــد پیونــد خــود بــا
نیروهای خالق جهان قدیم و جدید را تحکیم بخشد».
درصورتیکــه از اعضــای مــوزه باشــید ،میتوانیــد از ســالن
مخصــوص اعضــا نیــز اســتفاده کنیــد کــه در بالکــن ،درســت
باالی سر من در سمت راست قرار دارد.
خــود مــن هزینــهی ورودی پرداخــت نکــردهام ،البتــه مــن
از اعضــای مــوزه نیســتم ،کارمنــد مــوزه هــم نیســتم .ســخنران
مهمــان هســتم و از ســوی بخــش آمــوزش دعــوت شــدهام و
مثــل اعضــای هیئــت امنــا در هم ـهی موزههــا و مثــل هم ـهی
راهنماهــای موزههــا ،داوطلبانــه اینجــا کار میکنــم .بنابرایــن،
ایــن امتیــازی بــرای مــن اســت ،مایـهی افتخــار مــن اســت کــه به
عنــوان مهمــان ،بــه عنــوان داوطلــب و اگــر اجــازه میدهیــد
بگویــم بــه عنــوان هنرمنــد ،فرصــت آن را یافتـهام کــه اینجــا و
امــروز نظــر خــود را فقــط بــه عنــوان یــک فــرد ،فــردی بــا
ویژگیهای خاص خودش ،بیان کنم.
و از صمیــم قلــب آرزو میکنــم کــه بتوانــم بهتریــن قابلیتهایــم
را بــه نمایــش بگــذارم ،کــه البتــه هم ـهی مــا چنیــن میکنیــم و
اصالً به همین خاطر است که اکنون اینجاییم.
اجــازه دهیــد بــه ســمت ورودی شــرقی حرکــت کنیــم .لطفــا ً
دنبال من بیایید.

۳۴

جین گروه را به سمت آسانسورها هدایت میکند:
هوم ،رسیدیم .ما به طبقهی دوم میرویم.
طبقهی دوم ،سالن پلکانی بزرگ:
اینجــا ســالن پلکانــی بــزرگ اســت .و همانطــور کــه میبینیــد،
مــا در طبقــهی دوم هســتیم ،درســت در ورودی شــرقی.
همانطــور کــه پیــش از ایــن گفتــم ،اینجــا مرکــز مــوزه اســت
و از اینجــا میشــود بــه تمامــی مجموعههــا دسترســی داشــت.
در ســمت راســت ،بــال جنوبــی ســاختمان قــرار دارد کــه طبقـهی
اول آن بــه هنــر امریکایــی اختصــاص یافتــه و بهطــور کلــی جــدا
از بقیــه اســت ،در طبق ـهی دوم نیــز هنــر جنــوب آســیا و شــرق
دور و نزدیــک و هنــر قــرون وســطا قــرار دارنــد .در ســمت چــپ
مــن بــال شــمالی ســاختمان اســت ،آنجــا در طبقــهی اول
میتوانیــد هنــر اروپایــی و هنــر قــرن بیســتم و در طبقـهی دوم
آثــار بیشتــری از هنــر اروپایــی و ســالنهای دورهای را بازدیــد
کنید ،که کمی بعدتر دربارهشان صحبت میکنیم.
مــوزهی هنــر فیالدلفیــا یکــی از قدیمیتریــن موزههــای هنــر در
ایــاالت متحــد اســت .اینجــا ســال  ۱۸۷۷افتتــاح شــده و در
ابتــدا مــوزه و مدرسـهی هنرهــای صنعتــی پنســیلوانیا بــوده .در
 .۱۸۷۷البتــه آن مــوزهی اولیــه در ســالن یادبــود قــرار داشــت نــه
در ایــن ســاختمان .ایــن ســاختمان در ســال  ۱۹۲۸بــه روی عمــوم
بــاز شــد .در ابتــدا قــرار نبــود کــه اینجــا مــوزهی پنســیلوانیا
باشــد .آن اوایــل ،در حــدود ســال  ۱۹۰۷تصــور میشــد اینجــا
«ایــن ســاختمان بــه عنــوان محلــی کــه بلــوار فرانکلیــن بــه آن
منتهــی میشــود ،ســاختمانی اســت عالــی .اینکــه خــود
ســاختمان چــه کارکــردی داشــته باشــد ،موضوعــی فرعــی بــود».

۳۵

ام ــا م ــوزهی هن ــر صرفـ ـا ً س ــاختمان ی ــا مجموعـ ـهای از اش ــیا
نیســـت .موزههـــای هنـــر ،بهخصـــوص موزههـــای هنـــری
وابس ــته ب ــه ش ــهرداری ،مانن ــد همی ــن م ــوزهای ک ــه م ــا داری ــم،
نهادهای ــی عمومیان ــد ک ــه مأموریت ــی خ ــاص ب ــر عهدهش ــان
اس ــت و اختی ــارات مش ــخصی دارن ــد .م ــوزهی هن ــر فیالدلفی ــا
هـــم ،ماننـــد همـــهی نهادهـــای عمومـــی ،محصـــول یـــک
استراتژی عمومی بوده است.
آن استراتژی چه بود؟
در ســال  ۱۹۲۲دفتــر مــوزه در یادداشــت «مــوزهی جدیــد و
خدمــات آن بــه شــهر فیالدلفیــا» نوشــت« :مــا بــه ایــن نکتــه
واقفایــم کــه نــه بــه لحــاظ اقتصــادی ،نــه بــه لحــاظ ملــی و نــه
بــه لحــاظ اســتراتژیک صحیــح نیســت اشــیائی کــه ارزش
معنــوی بــرای مــردم دارنــد بــه ســرقت برونــد و بعــد بــرای جبــران
۱
این خسارت دستمزدها افزایش یابند».
بســیاری از نهادهــای شــهری آن دوران بــه همیــن ترتیــب
[تغییــر اســتراتژی دادنــد] ،ماننــد[ ...جیــن در اینجــا فهرســتی
از نهادهــای دولتــی را برمیشــمرد کــه اکثرشــان نوانخانههایــی
بــرای نگهــداری از افــراد بیخانمــان ،کــودکان یتیــم و بیمــاران
تنگدست بودند].
اینهـــا بـــه گورســـتان زندههـــا یـــا گورســـتانهای اجتماعـــی
معــروف بودنــد .نوانخانــه عبارتــی کلــی و وقیــح بــود کــه هــر کســی
را ک ــه ب ــه نوع ــی در تنگن ــا ق ــرار داش ــت ش ــامل میش ــد ،انب ــاری
نکبتب ــار ب ــود ک ــه آتوآش ــغالهای جامع ــه را آنج ــا میریختن ــد
و هیچکـــس داوطلبانـــه وارد آن نمیشـــد .دســـتورالعملی کـــه
قــرار بــود بــه کمــک مــردم بیایــد ،بــه آئینــی بــرای تحقیــر مــردم
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بـــدل شـــد ،تحقیـــری چنـــان نفرتانگیـــز کـــه پســـتترین
شغلها با پایینترین دستمزدها به آن ترجیح داشت.
جیــن بــه ســمت پنجــرهای مـیرود و بــه پیانویــی کــه کنــار پنجــره
قرار دارد تکیه میدهد:
گالــری هنــری شــهرداری «در صورتیکــه واقعــا ً در راســتای
اهــداف خــود عمــل کنــد ،فرصتــی را فراهــم مــیآورد بــرای
کســانی کــه از ســلیقهای پرورشیافتــه بهرهمندنــد امــا ابــزاری
بــرای ارضــای آن در اختیــار ندارنــد ،آنهــا میتواننــد در اینجــا از
باالتریــن امتیازهایــی کــه ثــروت و رفــاه برایشــان بــه ارمغــان
آورده لــذت ببرنــد ».همچنیــن ،مــوزه بــرای کســانی کــه هنــوز
ســلیقهی خــود را بــه کمــال نرســاندهاند فرصتــی مهیــا میکنــد
و «ذوق آنــان را پــرورش میدهــد» .امــا مهمتــر از همــه آن
اســت کــه گالــری هنــری شــهرداری بایــد «آنقــدر گســترده
باشــد کــه کارکــرد هنــر را کــه عبــارت اســت از بیــان هــر آنچــه
نابتریــن اســت ،بــه بهتریــن وجــه در قالــب دســتاوردها یــا
آرزوهــای بشــری نمادیــن ســازد ... ،تصویــر تباهــی مــردم بــه
اینجا راه نمییابد».
جیــن پردههــای پنجــره را کنــار میزنــد و چش ـمانداز زیبایــی از
بلوار بنجامین فرانکلین نمایان میشود:
این منظره را ببینید! چه باشکوه است!
«اگــر در شــهرمان هنــر نداشــته باشــیم ،یــا جاهــای قشــنگ
نداشــته باشــیم ،نمیتوانیــم انتظــار داشــته باشــیم کــه
گردشگران به شهر ما بیایند».

۳۷

جین رو به گروه ادامه میدهد:
«فیالدلفیــا گروههــای مختلفــی از نیــروی کاری تحصیلکــرده و
آمــوزش فنــی دیــده را بــه خــود جــذب کــرده اســت ،چــرا کــه
جوانــان عالق ـهی خاصــی بــه ایــن منطقــه دارنــد .همچنیــن ،بــه
ســبب حفــظ روشهــای ســنتی تولیــد ،کارگــران ماهــر نیــز بــه
وفور در اینجا یافت میشوند».
جیــن قدمزنــان بــه ســمت گــروه مـیرود و از کنــار آنهــا میگــذرد:
«آبوهــوای اینجــا ســالم اســت .فضاهــای عالــی بــرای زندگــی
بــا قیمــت مناســب در دســترساند ...نظامــی موفــق ســر کار
اســت کــه بهخوبــی کار میکنــد .امــا از هم ـهی اینهــا مهمتــر
اینکه فیالدلفیا جای زندگی است.
فیالدلفیــا پنــج تیــم ورزشــی حرفــهای دارد کــه میتوانیــد
طرفــدار هرکــدام کــه میخواهیــد باشــید ،یــک گــروه ارکســتر در
ســطح جهانــی ،صــد مــوزه ،بزرگتریــن پــارک شــهری در کشــور
و رنسانســی در خدمــات رســتورانی کــه امــروز در کل جهــان بــر
سر زبانها افتاده».
بــه اضاف ـهی« :هفتصــد هــزار متــر مربــع فضــای اداری جدیــد،
تکنولــوژی مــدرن ،مراکــز درمانــی ،انتشــارات و مراکــز فــروش
کتابهــای پزشــکی ،خدمــات عمومــی بازرگانــی ،خدمــات مالــی،
صنایع سنگین ،مد»...
حـاال بـه گالریهـا برویـم و کمـی دربـارهی سـالنهای دورهای
مـوزه صحبـت کنیـم ،سـالنهای دورهای مشـهور مـوزه کـه
پیش از این به آنها اشاره کردم.
جیــن گــروه را از میــان گالریهــای هنــر اروپایــی بــه ســمت یکــی
از سالنهای دورهای موزه هدایت میکند:

۳۸

اینجــا گرنــد ســالن شــاتو دو دراوی ۲اســت .فرانســوی اســت.
متعلق به قرن هجدهم...
فرانسـهی قــرن هجدهــم چنــان اهمیتــی بــرای «زندگی به ســبک
خاص» قائل بود که نظیر آن در تاریخ کمتر دیده شده.
«ایـــن ســـبک ســـاده و بیپیرایـــه را مالحظـــه کنیـــد کـــه
مشـــخصهی آخریـــن ســـالهای حکومـــت لوئـــی شـــانزدهم
اس ــت و اینج ــا در س ــطوح س ــاده و گس ــترده خ ــود را نش ــان
داده اســـت ،قابهـــای کشـــیده و متناســـب بـــا تزئینـــات
کالس ــیک ک ــه ب ــا برشهای ــی بینهای ــت ن ــازک و ش ــکننده و
درخش ــان کن ــدهکاری ش ــدهاند .زیبای ــی و ظرافت ــی چشــ ــمگیر،
جذابیتــــــی منحصربهفـــــرد ،کـــه از نهایـــت مهــــــارت هنرمنــــد
نشان دارد»...
بعــد از اینجــا ،مایلــم دربــارهی ســالن دورهای دیگــری صحبــت
کنم .سالنی که در آن طرف گالری قرار دارد...
جیــن بــه ســالن دورهای دیگــری در آن ســوی گالــری مـیرود .ایــن
اتــاق در انتهــای راهــروی باریکــی اســت کــه ســرویس بهداشــتی
آقایان نیز در سمت دیگر آن قرار دارد:
اینجــا اتاقــی اســت قاببندیشــده ۳بــه ســبک انگلیســی کــه بــه
 ۱۶۲۵بازمیگــردد و در  ۱۹۵۲بــه ایــن مــوزه راه یافتــه اســت .ایــن
اتــاق شــامل نقاشــیهایی هلنــدی از قــرن هفدهــم اســت.
و این طرف سرویس بهداشتی آقایان است.
«فضاهــای دو ســوی یــک دیــوار نــازک چــه انــدازه میتواننــد
متفــاوت باشــند! در ایــن ســوی دیــوار خانــوادهای کــه بهســبب
آمــوزش اجتماعــی ناکافــی بــه وضعــی آشــفته و آلــوده افتــاده ،بــه
نظافــت شــخصی و محــل زندگیشــان هیــچ توجهــی نشــده .گنــد
و کثافــت کــف زمیــن را پوشــانده ،تنهــا به ایــن دلیل که هیچکس

۳۹

موزهی هنر فیالدلفیا

میــل بــه تغییــر ایــن وضعیــت نــدارد یــا خــود را موظــف بــه آن
نمیبینــد .حــق مالکیــت محتــرم شــمرده نمیشــود و اگــر رعایــت
شود فقط با اعمال زور یا از روی ترس است.
در آن ســوی دیــوار ،فقــط چنــد ســانتیمتر آن طرفتــر ،کــف زمیــن

۴۰

بــا کفپ وشهــای چوبــی ظریــف و تمیــز پوشــیده شــده .روی میـز ِ
وســط چــراغ مطالعــه و گلدانــی بــا گیاهــان تــازه قــرار دارنــد ،روی
دیوارهــا تابلوهایــی از منظرههــا و تصویرهــای خانوادگــی آویخته
شده ،انگار که دفتر کار به معبدی تبدیل شده باشد».

۴۱

« مسـلم اسـت بـه سـاکنان شـلخته و مخـرب بـه همـان انـدازهی
کسـانی کـه مـکان را تمیـز نـگاه میدارنـد ،از آن بهخوبـی نگهـداری
میکنند و هزینهها را بهموقع پرداخت میکنند ،توجه نمیشود».

جین به سمت گالریای میرود که «چهار فصـــل» منســــــوب بــــه
آگوســـتن پــــاژو در آن قــــــرار دارد:
«قــرص و محکــم ،بهانــدازه ،ســنجیده و رام ...مســتقل و متکــی
ب هخود»...
جیـن بـا اشـاره بـه «قربانـی کردن تیر عشـق در محراب دوسـتی»
اثر ژان پییر آنتوان تاسرت میگوید:
یکـی از تکاندهندهتریـن و تأثیرگذارتریـن تفسـیرها [از حکایـت
مزبـور] ...بدنهـای در پیچوتـاب ،در زنجیـر ،عضالنـی ...عظیـم،
جنونآمیـز ...پرشـور و پرابهـت ...قطعـهای عالـی بـرای تکمیـل
کاخها و کلیساهای مجلل اروپایی...

جین به سراسر گالری اشاره میکند:
«اسـتفاده از چیدمانهـای معمارانـه ،فضایـی نـاب در درون
گالریهای موزه پدید آورده است».

جیــن بــه گالــری دیگــری وارد میشــود و بــا اشــاراتی کلــی ادامــه
میدهد:
یکــی از پیچیدهترین و زیباترین ترکیببندیهــا در قرن هفدهم...

جین به گالری دیگری وارد میشود .سپس رو به «تولد ونوس»
اثر نیکال پوسن میگوید:
«باشـکوه ...بینقـص و شـگفتانگیز ...فاخـر ...ایـن پیکـره از
ظریفتریـن و زیباتریـن مخلوقـات بشـری اسـت ...تصویـری بـا
ضرباهنگ و سیالن استثنائی»...

در اشاره به بوفه [قفسه] اثر آدام وایزوایلر:
تصویــر دختــران جــذاب در حــال رقــص ...در انــدازهی طبیعــی،
باوقــار ،اســطورهای ...خلــق شــکوه و عظمتــی کمابیــش
رویاگــون .دوار و مــواج ...مبالغهآمیــز ،حملــهور [بــه حــواس
بیننــده] ...واجــد یــک خصلــت نمایشــی عظیــم و نیــز ،بهوضــوح
خاص و متمایز...

جین اتاق قاببندیشده را ترک میکند:
«الزم است مردمی را که برای لباس و ظروفچینی و کاغذدیواری
و جواهرات گرانقیمت هزینه میکنند ،واداریم که با مشاهدهی
شاهکارهای هنری از دیگر اعصار و تمدنها ،معیارهای سلیقهی
خود را باالتر ببرند».
نجا...
مثالً در ای 

جیــن بــه ســوی تابلــوی «ســنت لــوک» اثــر ســیمون ووئــه مـیرود:
ایــن از همــه چش ـمگیرتر اســت ،طرحهــای واضــح و برجســتهی
ایــن اثــر ،کــه نســبتا ً مختصــر امــا قدرتمنــد و هماهنــگ هســتند،
ســتایش بســیاری را برانگیختــه ،یکــی هــزاران اثــری کــه مشــاور
حقوقــی برجســتهی فیالدلفیــا جمــعآوری کــرده ...عظیــم،
تماشایی ...در یک زمینهی ساده و بیپیرایه...

۴۲

جیــن بــه ســالنی کــه «چهــار فصــل» در آن قــرار دارد بازمیگــردد
و رو به گروه صحبت میکند:
«ب ــا وج ــود آنک ــه او از ”خ ــارج ش ــهر“ آم ــده ب ــود ،تجربهه ــا و
آموختههایــی مشــابه آنهــــا داشــت و خــود را بــا برنـــــامههای
عصرگاهــــــی در خانــــــه ،آکادمی موســــیقی روزهای سهشــــنبه،

۴۳

شــــــب افتتــاحیــــــه نمایشــــگاه رنگوروغـــــن ...وفـــــق داد».

۴

با لحنی کلی ادامه میدهد:
جایـی کـه تـا پایـان قرن منبع تغذیـهی واالترین کیفیات ذوقی
به شمار میرفت...
جیــن بــه چارپایــهی یکــی از نگهبانهــا در گوشــهی گالــری
اشاره میکند:
مقیــاس و پیچیدگــی ایــن اثــر ...نشــان از چــه بلندپروازیهــا
کــه نــدارد ...مطابــق بــا ســنت درخشــان اروپایــی ...زیبــا و
سرشار ...رها از زمان و مکان...
رو به «چهار فصل[ :مجسمهی] پاییز همچون باکوس»:
و اینجـــا را ببینیـــد« ...امریکایـــی ،مـــادر و ســـه بـــرادر کـــه
بهوض ــوح پایینت ــر از ح ــد عادیان ــد ،خ ــود م ــادر ناقصالعق ــل،
خشـــن ،بیتربیـــت ،فاقـــد تمـــام کیفیـــات مادرانـــه ،بیعرضـــه،
بیمســـئولیت ...شـــوهر دومـــش از پســـتترین آدمهـــا ،از
خانــوادهای شــرور و ســطح پاییــن ...پــدر بــا هوشــی پایینتــر از
ســطح متوســط ...کالً هــر کــه بــا ایــن خانــم در ارتبــاط بــوده او
را آدم ضعیفــی دیــده ...کــه بــه ســبب تمایــات غیراخالق ـیاش
شـــخصیتی خطرنـــاک بـــه نظـــر میرســـد ...بـــا آن ســـرووضع
بهش ــدت زمخ ــت و س ــطح پایی ــن ...فاق ــد توانای ــی یادگی ــری...
فاقــد خدمتــکار خانگــی ...کامـاً لخــت و عــور ...کــه بــا ماهیتابـهی
۵
کثیـــف و دودگرفتـــهای در دســـت ،کـــف زمیـــن لـــم داده».
رو به گروه:
میخواهم زیبا باشم.

۴۴

آئینهــای خانوادگــی ،عشــق ،نظــم و ترتیب...
جیــن بــه ســالنی کــه «تولــد ونــوس» در آن قــرار دارد بازمیگردد
و بی آنکه به تابلوی خاصی اشاره کند میگوید:
«لطیــف ،درونگــرا ...جــذاب و اصیــل ...خویشــتندار ...فــارغ از
اضافات ...با خطوط راست و مستقیم».
اکنون به «تولد ونوس» اشاره میکند:
«فرهنــگ طبقــات پاییــن :ســبک زندگــی ،ارزشهــا و الگوهــای
رفتــاری بخــش مهمــی از جامعـهی امــروز امریکایــی محصــول
یــک نظــام فرهنگــی مشــخص اســت کــه شــاید بتــوان آن را
۶
”فرهنگ طبقات پایین “ نامید».
جیــن بــی آنکــه بــه تابلــوی خاصــی اشــاره کنــد در گالــری قــدم
میزند:
«مالحــت محــض ...هماهنــگ و کمالیافتــه ...تأثیرگــذار...
قاعدهمنــد و درعینحــال دوستداشــتنی ...قدرتمنــد...
متواضع ...لذتبخش»...
بیعرضه ،تنبل ،کمتوقع ...دچار فقر مزمن...
با اشاره به «تجاوز به سابینیها» اثر لوکا جوردانو:
«ناتوانــی در نیــل بــه موفقیــت ،بــه علــت کمبودهــای شــخصیتی
یــا عــدم یادگیــری مهارتهــای الزم ...طبقـهی جدیــد تهیدســتان،
خانوادههــای مســئلهدار ،فرهنــگ فقــر ،فقــر و بدنامی ،مســکین،
ضعیف ،پرسروصدا ،دردسرساز و در کل ...فرودست».
بـــــا اشـــــــاره به یـــــــک تابلــــــــوی خـــــروج در انتهـــــای گالـــــــری:
«رنگآمیـــزی دقیـــق ،بافـــت و رنـــگ مالیـــم ،ایـــن تابلـــو

۴۵

نمونـــــهی درخشـــــــانی اســـت از یــــــک فــــــــرم درخشــــــــان».
جیــن از گالــری خــارج میشــود و از گــروه فاصلــه میگیــرد .بــه
ســمت گالریهــای هنــر قــرون وســطا مـیرود و بعــد دوبــاره بــه
ســمت ســالن پلــکان بــزرگ برمیگــردد .بــا اشــارههای کلــی
میگوید:
روابــط ســطحی و متزلــزل میــان افــراد ...ســطح پاییــن
مشــارکت ...بیعالقگــی یــا نادانــی نســبت بــه جامعــه...
احســاس بیپناهــی و بیکفایتــی ...دســتاوردهای انــدک و
سطح پایین انگیزش شخصی.
برمیگردد و خطاب به گروه صحبت میکند:
«عش ــق ب ــه زیبای ــی یک ــی از کما لیافتهتری ــن احساســ ــاتی
اســ ــت کــــ ــه بـــ ــه زندگــــ ــی ارزش زیســــ ــتن میبخشـــــ ــد».
باز با اشارههایی کلی:
مشــاغلی کــه مهــارت باالیی نمیطلبنــد ...کارگــر غیرماهر ...پــادو...
با اشاره به قسمتهای مختلف گالری ادامه میدهد:
«در هتلهـــــا ،خشکشـــوییهــــــــا ،آشپــــــزخانهها ،کورههــــــــا،
کارخانههای غیر عضو اتحادیه ،بیمارستانها»...
«خانههــای آجــری پراکنــده ...انبارهــای ماللانگیــز ...دیوارهــای
خالــی و اوراقفروش ـیها ...محصــور ،ب ـیروح ...اغلــب غمبــار».
جیــن بــه ســالن پلکان بزرگ بازمیگــردد و خطاب به گــروه میگوید:
واقعا ً میگویم! مثالً این نمونه...

۴۶

همچنــان در حــال صحبــت بــه ســمت پلــکان مــیرود و بــه
نیمکتهــا ،حفاظهــای ســنگی ،فرشــینهها و غیــره اشــاره
میکند:
«اتــاق روســتایی معمولــی و آشــنایی را کــه همیشــه در آن
زندگــی کردهایــد در نظــر بگیریــد ،همــان اتاقــی کــه هرگــز بــه
چشــم یــک اثــر هنــری بــه آن نــگاه نکردهایــد؛ حــاال فــرض کنیــد
میآییــد و بهتدریــج آن را تغییــر میدهیــد ،جــای صندلــی را
عــوض میکنیــد ،روی شــومینه را مرتــب میکنیــد ،نصــف آن
خردهریزهــای روی شــومینه را دور میاندازیــد و آنجــا را خلــوت
میکنیــد ــــ دیدهایــد کــه بیشتــر آدمهــا چطــور روی
شومینهشــان را بــا خرتوپــرت پــر میکننــد ــــ بعــد ،یکــی دو تــا
چیــز قشــنگ آن رو میچینیــد ،دقــت میکنیــد کــه در جــای
درســتی نســبت بــه هــم قــرار بگیرنــد ...هنرمنــدان هــم همیــن
کار را میکننــد ...خــب ،مــن فکــر میکنــم کار موزههــا هــم
همین است و این کار را برای همهی ما میکنند».
جیـن بـه همـراه گـروه از پلـکان بـزرگ پاییـن مـیرود .در پاگـرد دوم
شـروع بـه صحبـت میکنـد ،تـا بـه پاییـن پلـکان میرسـد:
همانطـور کـه پیـش از ایـن اشـاره کـردم اینجـا از یـک سـاختمان
مرکزی و چند ساختما ن جانبی تشکیل شده...
اتـاق حـدودا ً سـیزده در شـش متـر
«سـاکنان اینجـا در چهـل و دو ِ
توچهار نفر
اسکان داده شدهاند ،در هر اتاق حدود بیست تا بیس 
سـکونت دارند و براسـاس عادتها و ویژگیهای کلی شـخصیتی
طبقهبندی شدهاند ،بهنحوی که شایستهترینها از بیکسوکارها
و بهدردنخورهـا جـدا شـدهاند تـا چهـرهی نفرتانگیـزی کـه اکثـر
مؤسسـههای اینچنینـی پیـدا میکننـد ،اینجـا بـه چشـم نیایـد.
امریکاییهـا کالً جـدا از بقیـه هسـتند ،ایرلندیهـا هـم همینطور،

۴۷

ســــیاهها هـــــم اتاقهـــــای مخصـــــوص خودشـــــان را دارنـــــــــد».
«اینجا همچنین یک ندامتگاه دارد ،یک بیمارسـتان برای بیماران
جسمی و روانی ،چندین ساختمان بزرگ شامل کارگاهها ،اتاقهای
آموزشـی ،اتاقهایی مخصوص اسـکان کودکان و تعدادی توالت
بزرگ و تمیز و مرتب در حیاط»...

مثـــالً...
جیــن بــه ســمت مجســمهای از دیویــد اســمیت م ـیرود ،کنــار
آن میایستد و دستها را از هم میگشاید:
دقــت کنیــد کــه چطــور نــور روی بافــت پارچــه و طــرح پیچــازی
ظریــف ایــن لبــاس رســمی میدرخشــد و بــه چینهــای اطــراف
بازوهــا ،پاهــا و کمــی پاییــن زانوهــا و کشــیدگی اطــراف کمــر و
یقه جالی نقرهفام درخشانی میبخشد...
و امــا نگاهــی بــه چهــره بیندازیــد .پوســت صــورت کمــی
شکسته شده و او سر را کمی به آن سو چرخانده...

جیـن وارد رختکـن میشـود و بـه آبخـوری گوشـهی اتـاق اشـاره
میکند:
«اثـری بـا عظمـت و ایجـازی چشـمگیر ...بهشـدت در تقابـل بـا
محصوالت خشک و شدیدا ً استیلزهای که به این شکل ساخته
میشوند ...عظمت و یکدستی ...نهایت بلندپروازی و استواری را
در این اثر مالحظه کنید»...

جین به سمت پلکان میرود و ادامه میدهد:
بــا وجــود آنکــه میشــود از لباسهــا و حالــت بــدن او گمــان
بــرد کــه فــردی از طبقـهی ممتــاز یــا یــک بانــوی اشــرافی اســت،
بیننــدهی تیزبیــن و اهــل تشــخیص متوجــه آثــار زخــم روی
دسـتها میشــود و میبینــد کــه ناخنهــا بــه خوبــی نگهــداری
نشدهاند و دندانها مرتب نیستند.

باشکوه ،اسطورهای ،در اندازهی طبیعی...
من هم میخواهم زیبا باشم.

جین ناگهان بین پلهها میایستد و رو به گروه میگوید:
«وظیف ـهی مــوزه را میتــوان چنیــن تعریــف کــرد :کار مســتمر
و جــدی بــا ثباتقــدم و وظیفهشناســی بــرای متمایــز ســاختن
کیفیت عالی از کیفیات معمولی».
«اشـتهاآورترین چاشـنی ،گرسـنگی اسـت و هـر آدمـی کـه بیمـاری
اشتهایش را کور نکرده باشد ،هر آنچه را خوردنی اســـت بـــا رغبــت
میخــــورد[ ...امـــــا] ایـــن نــــوع رضایــــت نشاندهندهی انتخاب از
روی ذوق و سـلیقه نیسـت .فقـط وقتـی کـه نیـاز بـه غـذا رفع شـده
باشـد اسـت کـه میتوانیـم تشـخیص دهیـم بین اینهمه انسـان
۷
چـه کسـی ذوق و سـلیقه دارد و چـه کسـی فاقـد آن اسـت».

جیـن کنـار تابلـوی «رهایـی رعیـت» اثر دیگو ریورا میایسـتد .این
تابلو زیر پلهها ،کنار در رختکن آویزان است:
این آبخوری خوشگل را ببینید!

جی ــن از رختک ــن خ ــارج میش ــود و ب ــه گ ــروه اش ــاره میکن ــد ب ــه
دنبالش بروند:
میدانیــ ــد «ه ــر آدمــــ ــی ،هــــ ــر چقــــ ــدر هــــ ــم بیتجربـــــــ ــه و
آموزشندیـــده باشـــد ،میتوانـــد هـــزاران شـــی را (اگـــر یـــک
ش ــی باش ــد ک ــه چ ــه بهت ــر) پی ــدا کن ــد ک ــه بهوض ــوح بینق ــص
و عالـــی باشـــند و کامـــاً بـــا تـــاش نصفهنیمـــهاش بـــرای
دستیابی به کمال جور درآیند».

۴۸

۴۹

در تــــاالر ورودی غربــی:
بــا اینهمــه ،تهی ـهی یــک ظــرف پنیــر و میــوهی خوشــگل کــه
کاری ندارد .اینجا مثالً:
بــا اشــاره بــه «نیمفهــای رقصــان» اثــر کلود میشـــــل (مشــهور
به کلودیـــن):
تکههــای بــزرگ پنیــر چــدار ســفید ورمونــت کــه بهصــورت
نامنظــم بریــده شــده و یــک ســیب عالــی کــه ســلیقه را در
سادگی به نمایش میگذارد...
ب ــا اشـــ ــاره ب ــه تصویـــ ــر دیگـــ ــری از «نیمفهـــ ــای رقصــــ ــان»:
«...کــه از ترکیبهــای هولناکــی مثــل ایــن تکههــای گــرد مــرغ
با آووکادو بهمراتب بهتر است».
جی ــن از کن ــار مجس ــمههای «نیمفه ــای رقص ــان» میگ ــذرد ،از
رختکـــن عبـــور میکنـــد و بـــه راهرویـــی وارد میشـــود کـــه
سرویسهــــای بهداشــــتی ،تلفنهــــا ،گالــــری فـــروش و اجارهی
آثار هنری و همچنین چند اثر هنری معاصر در آن قرار دارند:
ظاهــرا ً ایــن روزهــا هــر کســی داســتان ترســناکی بــرای گفتــن دارد.
مدتــی پیــش در مهمانــی صبحانـهای از آقایــی که خانهی مجللی در
دالنســی داشــت ،شــنیدم کــه میگفــت نمیتوانــد دم در خانــه گل
بــکارد ،چــون هــر روز صبــح شــاهد ایــن صحنــه اســت کــه گلدانهــا
افتــاده و شکســتهاند و کــف زمیــن پــر از آشــغال و کثافــت شــده
است.
آقــای دیگــری تعریــف میکــرد کــه گــدای را در خیابــان دیــده کــه
ظاهــرا ً بعــد از آنکــه هم ـهی ســوراخ ســنبهها و زیرپلههــا را بــه
تصــرف خــود در آورده بــوده بــه ســراغ خیابــان ولنــات رفتــه ،همــان
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خیابانــی کــه مراکــز خریــد اصلــی مــا در آن قــرار دارنــد ،و جلــوی
فروشــگاه نــان داســکین [لباسفروشــی معــروف زنانه] ایســتاده.
هیچکس ،حتی پلیس ،نتوانسته این گدا را از محل دور کند.
خانمــی کــه همیشــه حامــی موزههــای هنر بــوده و هســت ،معتقد
بود منظرهی آنجا افتضاح شده.
«دیگــر هیــچ گوشـهی متمدنی باقــی نمانده که آدم به آنجا پنــــــاه
ببـــرد».
جیــــــن در انتهای راهرو میایســتد و خطـــاب بـــه گــــــــروه صحبت
یکند:
م 
ایــن راهــرو بعضــی از امکانــات عمومــی مــوزه را در خــود جــای داده
اســت؛ رختکــن ،ســرویسهای بهداشــتی ،تلفنهــا ...راســتش
اینجا اسم خاصی ندارد...
اینجا پایین سالن...
جیــن بــه ســمت گالریهــای طراحــی و چــاپ در مقابــل فروشــگاه
موزه میرود:
اینج ــا ،ای ــن پایی ــن ،گال ــری طراحـ ـ ی و چ ــاپ موری ــل و فیلی ــپ
برم ــن را داری ــم .انتخ ــاب ای ــن ن ــام ب ــرای ای ــن گال ــری بخش ــی از
برنام ـهی معرف ــی اهداکنن ــدگان ب ــوده .میدانی ــد ک ــه م ــوزه ب ــرای
اهداکنن ــدگان کل ــی از ای ــن فرصته ــای درستوحس ــابی ج ــور
میکن ــد ،ش ــانس اینک ــه اسمش ــان را روی ی ــک م ــکان بگذارن ــد.
اینجا مثالً...
جین به فروشگاه موزه اشاره میکند:
در ازای هفتص ــد و پنج ــاه ه ــزار دالر میتوانی ــد اسـ ـمتان را روی
فروشگاه موزه بگذارید.
میدانیــد ،مــن هــم دوســت دارم اســمم روی یــک مــکان باشــد،

۵۱

مــن خــودم اگــر هفتصــد و پنجــاه هــزار دالر پول داشــتم اســمم
را روی ایــن فروشــگاه میگذاشــتم ...فروشــگاه آنــدرا! چــه
اسم خوبی است ،آندرا...
اینجــا آندراســت ،فروشــگاه مــوزه .خانــم جیــن پ .کســلتن،
هنرشــناس و هنردوســت ازلیابــدی کــه یکبــار کار راهنمــای
موزه را به عهده گرفت ،این نام را در  ۱۹۸۹روی این فروشــگاه
گذاشــت .جیــن همیشــه دوســت داشــت ایــن موضــوع را
گوشــزد کنــد کــه« :حمایــت از هنــر حســی شــخصی از مالکیــت
بــه آدم میدهــد ،حــس مالکیــت در خانــهی زیبــای هنرهــا.
همچنیــن ،روشـنترین ذهنهــای جامعــه بــا حمایــت از هنــر و
وقف کردن خود برای خیر جمعی با هم پیوند مییابند».
«شــما او [جیــن] را میشــناختید؟ اگــر او را میدیدیــد عاشــقش
میشــدید .زن خاصــی بــود ...بــا آن گامهــای بلنــد و رفتــار
شایســته .بــا موهــای بلونــد ،قــد متوســط ،لباسهایــی ســاده
کــه بــا ظرافــت و ســنجیدگی انتخــاب میکــرد ،فوقالعــاده،
”جالخــورده“ ،معمــو ًال کیفدســتیای بــه همــراه داشــت...
صدایــش طنینــی از حیــرت و شــگفتی داشــت ،صدایــی دورگــه،
گــرم و پراحســاس و کشــدار ،کــه بهخصــوص حــروف صــدادار را
خیلی کشــیده ادا میکرد ...دانشــجویی جدی ،متواضع ،تشــنهی
یادگیــری ،بــا ذهنــی تحلیلــی ...او خیلــی میخوانــد ...خــوب نــگاه
میکــرد و مــا را هــم بــه دیــدن و نــگاه کــردن فرامیخوانــد ...وقــت
برای خوب نگاه کردن همیشه داشت».
جیــن لحظـهای ســکوت میکنــد و ســپس در حالیکــه از فروشــگاه
م ــوزه عب ــور میکن ــد و ب ــه راهروه ــای پرن ــور و خال ــی منته ــی ب ــه
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کافـــهی مـــوزه وارد میشـــود بـــه صحبـــت ادامـــه میدهـــد:
«موزه به مخاطبان آگاه و مشتاق نیاز دارد ،عالقه دارد ،مخاطبانی
کــه دانــش خــود را بــه کمــک مجموعههــا و برنامههــای مــوزه مــدام
افزایشمیدهند».
مــوزه میگویــد« :نیازهــای شــما در اینجــا بــرآورده میشــود،
شــما در اینجــا رضایــت و لــذت را تجربــه میکنیــد .شــما در

اینجــا چیزهــای زیباتــری میبینیــد کــه بــه زندگــی ارزش
زیســتن میدهنــد .شــما در اینجــا از دردســرهایی کــه نیازهــای
مــادی تحمیــل میکننــد رهــا میشــوید .در اینجــا زیبایــی
آرمانــی را مییابیــد .الهــام میگیریــد .مکانــی مجــزا را تجربــه
میکنیــد .معیارهــا را درک میکنیــد ،تمــدن را لمــس میکنیــد».
جین به کافه نزدیک میشود:
اوه ،مــن خوشــبختی را تجربــه کــردهام؛ خوشــبختی واقعــی،

آندرا فریز در حال اجرای یکی
از آثارش در موزهی لودویگ،
کلن۲۰۱۳ ،
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خوشــبختی حقیقــی ،خوشــبختی را همینجــا در مــوزه تجربــه
کــردهام ،کنــار همیــن کاش ـیها ،در ایــن ســالن ،در آن ســالن...
چه خوب است حس زنده بودن.
مــن دوســت دارم مثــل یــک شــی هنــری زندگــی کنــم .چــه خــوب
است زندگی کردن همچون یک شی هنری...
«ترکیــب پیچیــدهای از هماهنگــی بیپیرایــه ،ســرزندگی و
بیواســطگی؛ تشــریفاتی جــدی کــه بــا فضایــی بــا درخشــندگی
عالی تلطیف شده».
آدمی بیش از این چه میخواهد؟
لطیف ،اسطورهای ،در اندازهی طبیعی...
جین وارد کافه میشود:
«ایــن اتــاق نمــادی از دوران طالیــی هنــر اســتعماری در
فیالدلفیــای اوایــل انقــاب اســت و بهحــق میتــوان آن را یکــی
از زیباترین اتاقهای تمام امریکا دانست».
جی ــن ب ــه می ــز و صندلیه ــا و س ــطل آش ــغال و غی ــره اش ــاره
میکند:
دقـــت کنیـــد بـــه «تزئینـــات معمارانـــهای کـــه در آن ...عناصـــر
کالســـیکی همچـــون ســـردرهای شکســـته و نیمســـتونهای
تراشخــورده کــه عناصــری آشــنا در طراحــی خانههــای انگلیســی
بودن ــد ،ب ــا تزئین ــات گچ ــی شعلهس ــان و نامتق ــارن برگرفت ــه از
س ــبک روکوک ــوی فرانس ــوی ترکی ــب ش ــدهاند .مبل ــی ک ــه ب ــه
زیبای ــی روی ـهدوزی ش ــده ،صندلیهای ــی ب ــه س ــبک چیپندی ــل ۸و
می ــزی ب ــا رویـ ـهی مرم ــری ،همگ ــی نش ــان از آن تن ــوع فرم ــی
دارنــد کــه مبلمانســازی فیالدلفیــا بهحــق بــه آن شــهره اســت».
«جــــــرج واشـــنگتـــــــــن در دوران فـــــــرمـــاندهــــــی کل قـــــــــوا و
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ریاســتجمهوری بارهــا بــه ایــن اتــاق اشــاره کــرده بــود».
جیــن کافــه را تــرک میکنــد و از همــان راهـــــی کــه آمــده بــود
بازمــــیگردد:
مــردان و زنــان موقــر ـ بلــه ،بســیار موقــر ـ متیــن ،تمیــز و مرتــب،
کــه آراســتگی و آرامــش خاصــی دارنــد ...رنگهــای تیــره و
ســنگین ،ترکیببندیهــای موقرانــه ...نظــم و ترتیــب ســاده و
ظریفــی کــه همـهی مــا بــا آن ارتبــاط برقــرار میکنیــم [عادتهای
خاصــی در طراحــی خــوب ،چیزی که دوســت دارم آن را «شــیوهی
درســت نقاشــی » وصــف کنــم] ...اندکــی ســنجیدهتر ،اندکــی
مالیمتــر ،اندکــی آرامتــر ،وقــار ،صداقــت خاصــی در بهکارگیــری
تکنیکها ...سلیقه ،حسی از متانت و آدابدانی...
«خــب ،بــه ایــن مــوزهای کــه متعلــق بــه خودتــان اســت ،بیشتــر
ســر بزنیــد و رابط ـهی خــود را بــا ســنت قویتــر کنیــد .از منبــع
ســنتی کــه اینجــا وجــود دارد و از تمــام دورانهــا و اعصــار
بــزرگ گــردآوری شــده اســت ،ســیراب شــوید .شــما هــم مثــل
مــن حــس خواهیــد کــرد کــه ایــن آثــار معیــار و ســنگمحک
هنرنــد و هیــچ نشــانی از تکلــف و فضلفروشــی در آنهــا
نیســت ،بلکــه معیاریانــد بــرای تشــخیص غریزههــای خــاص
و آموزشدیده و پرورشیافته».
حــاال فقــط از هنــر نگوییــم .چــرا کــه در آخــر ،هــدف مــوزه فقــط
بــاال بــردن درک مخاطبــان از هنــر نیســت ،بلکــه هــدف آن بــاال
بردن درک مخاطبان از ارزشها نیز هست...
«ذهــن مــا اگــر ارزشهــا را درک کنــد ،قــادر خواهیــم بــود میــان
چیزهــای بــاارزش و ب ـیارزش ،حقیقــی و کاذب ،زیبــا و زشــت،
میــان ظرافــت و عدمظرافــت ،صداقــت و تزویــر ،میــان آنچــه بــه
مــا تعالــی میبخشــد و آنچــه مــا را حقیــر میســازد ،میــان
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لباسهــا و رفتــار شایســته و ناپســند ،میــان ارزشهــای ماندگار
و ارزشهایــی کــه عمــر کوتاهــی دارنــد ...تمایــز قائــل شــویم».
بله ،میان...
جیــن بهســرعت بــه راهرویــی کــه تلفنهــا و رختکــن و گالــری
فــروش و اجــارهی آثــار هنــری در آن قــرار دارد بازمیگــردد.
در راهــرو چرخــی میزنــد و هنــگام صحبــت بــه هم ـهی اینهــا
اشاره میکند:
بلــه ،قــادر میشــویم میــان رختکــن و ســرویس بهداشــتی،
میــان یــک نقاشــی و یــک تلفــن ،یــک نگهبــان و یــک راهنمــا
تمایــز قائــل شــویم ،قــادر میشــویم بیــن خودمــان و یــک
آبخــوری ،بیــن آنچــه متفــاوت اســت و آنچــه بهتــر اســت ،بیــن
چیزهــای درونــی و بیرونــی فــرق بگذاریــم .قــادر میشــویم
میــان حقــوق و خواســتهها ،میــان آنچــه بــرای مــا خــوب اســت
و آنچه برای جامعه خوب است تمایز بگذاریم.
خب ،این پایان گردش امروز ماست.
ممنونــم کــه بــه مــن ملحــق شــدید ،روز خوبــی داشــته باشــید.
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ارجاعات
 .۱برپایــی موزههــای هنــر در امریــکا در ربــع آخــر قــرن نوزدهــم
آغــاز شــد .همزمــان بــا تأســیس موزههــا ،جنبشــی بــه رهبــری
بانکــداران و صاحبــان صنایــع شــکل گرفــت کــه بــه دنبــال
کاهــش اعانههــای دولتــی و ســازماندهی دوبــارهی
اســتراتژیهای عمومــی بودنــد .هــدف اصلــی ایــن جنبــش آن
بــود کــه اعانههایــی کــه بــه طــور مســتقیم و خــارج از نهادهــای
دولتــی بــه فقــرا میرســید بــه کلــی قطــع شــود .بــه قــول پیــون
و کلــووارد [دو اســتاد جامعــه شناســی ،سوسیالیســت و
اکتیویســت سیاســی] اعانههــای غیرنهــادی «بعضــی از فقــرا را
قــادر مــی ســاخت از تجــاوز صنعــت بــه زندگــی شــان جــان بــه در
برنــد» و غیــر از دو گزین ـهی گرســنگی و کار کــردن تحــت هــر
شرایط ،یک گزینهی جایگزین داشته باشند.
در اواخــر قــرن نوزدهــم و بــا نفــوذ بانکــداران و صاحبــان
صنایع،تنهــا نوانخانههــا اجــازه یافتنــد بــه طــور مســتقیم بــه
فقــرا اعانــه دهنــد و «هــر نــوع سیســتم تامیــن نیازهــای اولیــه
برای فقرا » باید با «انضباط و آموزش»همراه میشد.
صاحبــان بــورژوای ســازمانهای خیریــه و «طرفــداران
کمکرســانی علمــی بــه نــوع بشــر » بــا طــرح ایــن دیــدگاه کــه
اعانـهی مــادی بــه بهبــود کاســتیهای شــخصیتی فقــرا کمکــی
نکــرده و بــه تشــدید معضــل فقــر و بیــکاری انجامیــده ،اعــام
کردنــد کــه هــدف اصلــی کمــک بــه مــردم ،کمــک بــه ســاخته
شــدن شــخصیت انسانهاســت .پــس بعضــی از طرفــداران
کمکرســانی علمــی بــا توســل بــه البـیکاری ،کمــک مــادیای را
کــه مســتقیم بــه نوانخانههایــی کــه درعیــن حــال مرکــز تنبیــه و
تربیــت نیــز بودنــد میرســید ،محــدود کردنــد و دیگــر
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انساندوســتان بــورژوا نیــز ،بــرای تکمیــل اقدامــات ضــد
رفاهــی ،بــه فکــر تأســیس اشــکال جدیــدی از نهادهــای عمومــی
افتادنــد .کتابخانههــا و کالجهــا و موزههــای جدیــد ،از یــک
جهــت درســت ماننــد ســازمانهای خیریــه بودنــد ،چــرا کــه در
ایــن نهادهــا «مــردم دلســوز و مهربــان و موفــق و بافرهنــگ
طبق ـهی متوســط و مرفــه» میتوانســتند بــه طــور مســتقیم
بــر تودههــا تأثیــر بگذارنــد و «شــخصیت تودههــا را بازســازی
کننــد» [بــه عبارتــی آنهــا را آدم کننــد] .برخــاف نوانخانههــا ،در
این نهادهای جدید ،فقط غذای روح و ذهن فراهم میشد.
بــا وجــود آنکــه هزینــهی ایــن نهادهــا بــا سوبســیدهای
مســتقیم و غیرمســتقیم از صنــدوق قرضــهی ملــی تامیــن
میشــود ،شــهرت آنهــا میــان عمــوم ،بهخصــوص موزههــای
هنــر ،کامــاً زیــر ســایهی شــهرت بســیار بیشتــر صاحبــان
صنایــع و بانکــداران بخــش خصوصــی قــرار گرفتــه کــه در
جایــگاه هیئــت امنــا ،ایــن نهادهــا را در اختیــار دارنــد .عمومــی
بــودن ایــن نهادهــا بــه معنــی آن نیســت کــه بــه بخــش دولتــی
تعلــق دارنــد .بلکــه ،بــه ایــن معنــی اســت کــه عمــوم مــردم را
مخاطــب قــرار میدهنــد .شــهرت عمومــی و تبلیغــات ،بــرای
ایــن نهادهــا مخاطــب عــام بــه وجــود مــیآورد و همچنیــن
مخاطــب عــام را وادار میکنــد بــه ایــن نهادهــا وارد شــوند و
فرهنگــی را کــه در ایــن نهادهــا گــرد آمــده و نیــز ،عالیــق و
مواضعــی را کــه ایــن نهادهــا بازنمایــی میکننــد بپذیرنــد :البتــه
نــه بــه عنــوان فرهنــگ خودشــان ،بلکــه بــه عنــوان فرهنگــی کــه
شایسته است خواهان آن باشند.
[فریــزر ایــن توضیحــات را در دوپانویــس جــدا داده بــود کــه در
اینجا برای درک بهتر مطلب در یک پانویس آوردهایم.ـم].
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Chateau de Draveil.۲
 :Paneled room .۳اتاقهایــی کــه معمــو ًال در کاخهــای
دورهی رنســانس و بــه قصــد نمایــش مجموعههــای هنــری
صاحــب کاخ ســاخته میشــدند .روی دیــوار ایــن اتاقهــا
قابهایــی بــا تکنیــک گچبــری ســاخته میشــد کــه تابلــو درون
آن روی دیوار جای میگرفت.ـم.
 .۴توصیــف خانــم الــی کــرک پرایــس .بــه نقــل از جــرج و مــری
رابرتــس ،خانــم پرایــس از طــرح ســاختمان جدیــد مــوزهی
فرمونت در نقشهی شهر پشتیبانی کرد.
 .۵بخشــی از زنان کودن و کودکان منحطشــان ،اداره ســامت
و خیریهی فیالدلفیا.
Walter B. Miller, The Stigma of Poverty: A Critique .۶
of Poverty Theories and Policies (New York:
Pergamon Press, 1977), p. 26.
Immanuel Kant, Critique of Judgment, trans. J. H. .۷
Bernard (New York: Hasner Press, 1951), p. 44.
 .۸این سبک در ایران به مبل استیل معروف است.ـم.
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موزهی هنر مدرن ،دپارتمان عقابها
()1972
مارسل بروترز
ترجمهی اشکان جیهوری

«مــوزهی هنــر مــدرن ،دپارتمــان عقابهــا» صرف ـا ً دروغ محــض
است ،فریب است .ولی در یک دورهی چهارساله و در متنوعترین
فرمهــا و اشــکال و صــور باقــی مانــد و تــاب آورد :در نشــریات،
مباحثــات ،کارتپســتالها ،اشــیاء هنــری واقعــی ،نقاشــ ی و
مجسمه ،و در اشیاء و آثار تبلیغاتی.
در مــورد ایــن مــوزه ،یعنــی مــوزهی مــن ،منظــور ایــن اســت کــه
دربــارهی چگونگــی تحلیــل ایــن فریــب صحبــت شــود .مــوز های
معمولــی و نماینــدگان و عوامــل آن فرمــی از حقیقــت را عرضــه
میکننــد .بــرای صحبــت از ایــن مــوزه بایــد دربــارهی شــرایط
حقیقت صحبت کرد.
هــر دروغــی بــر مبنــای حقیقتــی اســت کــه وجــود دارد .و همیــن
هــم وجــدان مــن را تعییــن میکنــد .آیــا اگــر یــک اثــر هنــری بــر
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مبنــای دروغ یــا فریــب شــکل یافتــه باشــد ،همچنــان یــک اثــر
هنری است؟ جوابی ندارم.
مــوزهای کــه یــک فریــب باشــد چیــزی را پنهــان میکنــد .دروغ
شــخصی یــک جنبـهی فرویــدی دارد .ولــی مــوزهای شــخصی بــه
دنبال پنهان کردن موزهای واقعی است.
حقیقت این است که انگیزهی تمامی آرتیستها خودشیفتگی
اســت ،یــا شــاید حتــی «ارادهی معطــوف بــه قــدرت» (نیچــه).
درهرصــورت ،بــرای مــن ،انگیــزه جذابیــت کمتــری از خــود موضــوع
واقعی دارد.
موزهی تخیلی تالش میکند برای خوراندن قدرت و مشــروعیت
بیشتــر بــه دروغهایــش ،از مــوزهی رســمی و واقعــی بــدزدد.
درعیــن حــال مهــم اســت کــه معلــوم و مشــخص شــود کــه آیــا
مــوزهی تخیلــی نــوری جدیــد بــر مکانیزمهــای هنــر ،زندگــی
هنری و اجتماع تابانده است.
مــن میتوانســتم مــوزهی خــودم را بفروشــم .ولــی در حــال
حاضــر تــن دادن بــه آن برایــم غیرممکــن اســت .تــا زمانــی کــه بــه
درون آن پنــاه میبــرم و خــود را بــا آن معرفــی میکنــم،
نمیتوانــم .مــن مســائل را اینگونــه میبینــم ،حداقــل فعــاً
که چنین است.
نبایــد گیــر بیفتــم .مــن بــه درون مخفیگاهــم عقبنشــینی
میکنــم ،بــه درون مــوزهام .از ایــن منظــر مــوزه خــط مقدم اســت.
پــس شــاید تنهــا امــکان بــرای آنکــه «آرتیســت» باشــم ایــن
اســت کــه دروغگــو باشــم ،چــون در نهایــت تمامــی محصــوالت
اقتصــادی ،کل تجــارت ،هم ـهی روابــط ،همــه و همــه دروغــی
بیــش نیســتند .اغلــب آرتیسـتها تولیــد خــود را مثــل کاالهــای
صنعتــی بــا شــرایط تطبیــق میدهنــد تــا بــا بــازار همنــوا و
همرنگ شوند.
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٭ متــن مصاحبــهی یوهانــس کادرس بــا مارســل
بروتــرز بــه تاریــخ ژانویــهی  .1972ایــن مصاحبــه
نخســتین بــار در کتــاب «مارســل بروتــرز :مصاحبههــا
و مکالمــات  »)1994( 1946-1976بــه چــاپ رســید.
ترجم ـهی آن بــه انگلیســی از کتــاب «مــوزه بــه مثابــه
عرصــهی نــزاع :بیانیههــای نقــد نهــادی آرتیســتها»
 ،2001اثــر کریســتین کروانیــا (مــورخ هنــر و اســتاد
مطالعــات پسااســتعماری در آکادمــی هنرهــای زیبــای
وین) و همکاری والتر کونیگ ،برداشته شده است.
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دو گفتوگو با مارسل بروترز
فردی دی وری
ترجمهی اشکان جیهوری

گفتوگوی اول ،بروکسل ،سال 1969
فــردی دی وری :بــه ابهامزدایــی اشــاره کردیــد کــه دقیقــا ً
همــان کاری اســت کــه میخواســتید بــا «مــوزهی هنــر
مــدرن ،دپارتمــان عقابهــا» انجــام دهیــد [دپارتمــان
عقابهــا مــوزهای اســت مفهومــی کــه نــه کلکســیون دائمــی
دارد و نــه مــکان دائمــی] .شــما ایــن مــوزه را بــرای یــک ســال
در داخــل اســتودیویتان در بروکســل برپــا کردیــد .اخیــرا ً
هــم آن را برچیدیــد .هدفتــان از ایــن پــروژه چــه بــود؟ آیــا در
واقع بیشتر یک تعهد بود یا...
مارســل بروتــرز :شــاید ســادهتر باشــد کــه دربــارهی خاســتگاه
و منشــأ آن بــه شــما بگویــم .در ســال  ،1968کــه اتفاق ـا ً زمــان
زیــادی هــم از مــوج اعتراضــات و شــورشهای  1968فرانســه و
اروپــا نگذشــته بــود ،مــن و تعــدادی از دوســتان ـــ دوســتانی
شــامل گالریدارهــا ،مجموعهدارهــا و آرتیســتها ــــ بــرای
تحلیــل و بررســی ناکارآمــدی عرصـهی هنــر در بلژیــک دور هــم
جمــع شــدیم ،بــرای نمونــه ،مــا بــه بررســی رابطـهی بیــن هنــر و
جامعــه پرداختیــم ،کمــی دربــارهی آن بحــث کردیــم و در نهایــت
تصمیــم گرفتیــم بــرای ادامـهی بحــث و بررســی در اســتودیوی
مــن جمــع شــویم .ســر زبانهــا افتــاده بودیــم و مــن منتظــر
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شــانزده هفــده نفــر بــودم .اســتودیو تقریبـا ً خالــی بــود ،تنهــا دو
یــا ســه صندلــی داشــتم .بــا خــودم میگفتــم« :آدمهــا قــرار
اســت چطــور و کجــا بنشــینند؟» و ایــدهای بــه ذهنــم رســید .بــا
شــرکت نســبتا ً معــروف حملونقلــی تمــاس گرفتــم و از آنهــا
پرســیدم کــه آیــا میتواننــد تعــدادی جعبــه (مخصــوص
حملونقــل) بــه مــا قــرض بدهنــد تــا افــراد در اســتودیو روی
آنهــا بنشــینند .منطقــی هــم بــود کــه روی جعبههایــی بنشــینند
کــه مُهــر ارجاعــات و عالمتهــای هنــری خــورده بودنــد؛ بــه
عبــارت دیگــر ،جعبههــا بــرای بســتهبندی و حملونقــل نقاشــی
و مجســمه مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه بودنــد .جعبههــا را
دریافــت کــردم و آنهــا را طــوری چیــدم کــه گویــی کســی یــک
اثــر هنــری را چیــده اســت ،و بــه خــودم گفتــم« :درواقــع ،ایــن
چیــزی کــه اآلن اینجاســت مــوزه اســت .چیــزی کــه بــه ایــدهی
مــوزه ارتباطــی پیــدا میکنــد ».بعــد هــم تعــدادی کارتپســتال
بــه صحنــه اضافــه کــردم ،کپـیای از آثــار قــرن نوزدهــم ،و درعین
حــال بــا فاصلــه گرفتــن از پالســتیک کــه مدیــوم مورد اســتفاده
و عالقــهام بــود ،میخواســتم کنجــکاوی حاضــران را کمــی
برانگیزانــم .ســپس کلم ـهی «مــوزه» را روی پنجــرهام ،عبــارت
«دپارتمــان عقابهــا» را روی بیرونآمدگــی دیــوار حیــاط ،و
عبــارت «قســمت قــرن  »19را روی دری نوشــتم کــه بــه حیــاط
بــاز میشــد .بدیــن ترتیــب مــوزه متولــد شــد ،ولــی نــه
بهواســطهی یــک ایــده یــا مفهــوم ،بلکــه بــر مبنــای شــرایط؛ و
ایــده بعدتــر ظاهــر شــد .و همانطــور کــه مارســل دوشــان
یکبــار گفتــه بــود «ایــن یــک کار هنــری اســت» ،مــن هــم گفتــم
«ایــن یــک مــوزه اســت» ،گرچــه کــه بعــد از یــک ســال لــوازم را
بــا تغییراتــی نــه چنــدان ناچیــز بــه شــرکت حملونقــل پــس
دادم .بعــد از آن ،مــوزه تحــول یافــت .بالفاصلــه در دوســلدورف،
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ولــی در فرمــی متفــاوت .در یــک میــان برنامــه ،در نمایشـــــگاه
موقـــــــت ( )Kunsthalleدوســـــــلدورف کــه یورگــــــــن هارلــن،
مرمتگــر و نگهــدار آثــار هنــری ،آن را برپــا کــرده بــود ،توانســتم
تحــت همــان عنــوان قبلــی مجســمههای واقعی قــرن نوزدهمی
را بــه نمایــش درآورم ،مــوزهی هنــر مــدرن ،دپارتمــان عقابهــا،
و مابقـــــی کلمــات .ممکــــن اســت کســـــی بگویـــــد کــه مـــــــن
همزمـــان توانســتهام بیــن جعبههــای خالــی و کپیهــای هنــری
بیمحتــوای بــازار هنــر ارتباطــی برقــرار کنــم .البتــه کــه میتــوان
در ایــن مــوزه نســبت بــه دولــت ،سیاســتهای مــوزهای و
سلســلهمراتب فرهنگــی در بلژیــک انتقاداتــی اصیــل و
درهمتنیــده یافــت ،ولــی درعیــن حــال یــک وجــه زبانــی نیــز
وجــود دارد کــه آن هــم بســیار مهــم اســت .ایــن زبــان مشــکالت
و معضــات متعــدد و متفاوتــی را برمــا میکنــد ،بــرای نمونــه
معضــات مربــوط بــه ایــدهی مجســمه یــا ایــدهی تاریخــی از
موزه در زمان ما و بهویژه در کشور ما.
دی وری :میخواهــم از شــما آخریــن ســؤال را بکنــم کــه
کامــاً بدیهــی و درعیــن حــال بســیار اساســی اســت و آن
هــم موقعیــت و نقــش آرتیســت اســت .بــا رد تفرعـــــن و
رویکــرد سرمــــــایهدارانهی مجموعـــــهداران در گالریهــــــا و
موزههایــی معیــن ،و در واقــع اغلــب موزههــا ،و بــا عرضـهی
فهمــی جدیــد از هنــر کــه میتــوان آن را هنــر غیرقابلفــروش
نامیــد ،آنگاه آرتیســت چطــور بایــد در دوره و زمانـهی فعلی
زندگی کند؟
بروتــرز :نکتــهی درســتی اســت ،مــا امــروز ،حتــی در بلژیــک،
شــاهد تولــد چرخــهی جدیــدی هســتیم ،جایــی کــه شــیوهی
نــگاه آن مجموعهدارانــی غالــب اســت کــه دیگــر بــه توجــه و
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ســرمایهگذاری روی آرتیســت و تولیــدات هنــری او راضــی
نیســتند ،بلکــه ترجیــح میدهنــد از طریــق و بــه همــراه او بــه
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فعالیتهــا و اهــداف خودشــان بپردازنــد .بــه عبــارت دیگــر،
آنهــا از پروسـهها و فعالیتهــای پرخطــر و بــا ریســک باالیــی
حمایــت مالــی میکننــد کــه بــه نظــر میرســد بهخاطــر نداشــتن
ارزش تجــاری بیمعنــی و اشــتباهاند .اتفاقــاً ،ایــن رویکــرد
واکنشــی نســبتا ً طبیعــی اســت چراکــه در حــال حاضــر تمامــی
تولیــدات هنــری بــه ســرعت جــذب چرخ ـهی تجــاری میشــوند
کــه ایــن نیــز بــه نوبـهی خــود نــه تنهــا معنــای هنــر بلکــه طبیعــت
ذاتــی ایــن هنــر را نیــز دچــار تحــول میکنــد ،موافــق نیســتید؟ از
نــگاه مــن ایــن ســاختار جدیــدی کــه بــه وجــود آمــده هنــوز

بســیار شــکننده اســت چراکــه تــازه شــکل گرفتــه ،ولــی فکــر
میکنــم نقــش مهمــی ایفــاء خواهــد کــرد و جایگزیــن ســاختار
ســنتی خواهــد شــد .چــون روشــن و واضــح اســت کــه از زمانــی
کــه مــن ایــن خطــر را پذیرفتــم ...کــه عمــل مــن در ســطح تولیــد
اشــیائی باشــد کــه فــروش آنهــا دشــوار اســت ــــ نــه آنطــور کــه
تــو میگویــی «غیرقابلفــروش» ــــ هــم در گذشــته و هــم در
حــال در نهایــت چیــزی فروختـهام .و بــه شــیوهای کــه ایــن مــوزه
کار میکنــد ،کــه شــخصی نقــش محافــظ و مرمتگــر را بــازی
کنــد ،واضــح اســت کــه مــن هــم نمیتوانســتم بــدون حمایــت
مالــی تــا اینجــا پیشــرفت کنــم .پــس میبینیــد کــه ایــن
ســاختار هنــوز خــام و معصــوم و خالــص اســت؛ پیشبینــی
مــن ایــن اســت کــه بــه همیــن ســیاق باقــی نخواهــد مانــد و در
ادامــه دیگــر ارجاعــات سلســلهمراتبی از نــوع و فرمــی
ســرمایهدارانه بــر هســته و جوهــر درونــی آن ســوار خواهنــد
شد .ولی فعالً همهچیز عالی است.
دی وری :اینکــه پــس از یــک رویکــرد ســرمایهدارانهی
جدیــد منتظــر صحن ـهای تهاجمیتــر باشــید ،کموبیــش بــه
معنی همین وضع موجود نیست؟
بروترز :سؤال را درست نمیفهمم...
دی وری :آیــا امیــدی وجــود دارد کــه ایــن وضــع موجــود
همچنــان باقــی بمانــد ،یعنــی مجموع ـهداران تــا حــد معینــی
بــه تــو آزادی عمــل خواهنــد داد؟ آیــا بــه ایــن نیــات و اهــداف
به جد اعتقاد داری؟
بروتــرز :مســلم اســت کــه بــه اهــداف و منظورشــان بــه جــد
ایمــان دارم ،همانطــور کــه بــه نیــت و قصــد خــودم اعتقــاد
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راســخ دارم ،ولــی میگویــم عاقالنهتــر و محتاطانهتــر آن اســت
کــه بپذیریــم هویــت و روابــط مــا همچنــان ســرمایهدارانه
خواهــد بــود ،و اینکــه بــه عنــوان مجموعــهدار و آرتیســت یــا
مدیــر در فــرم و نــوع جدیــد گالریهــا ،مــا مغلــوب ســاختارهای
عمیــق و درونــی سیســتم خواهیــم بــود و در نتیجــه موظــف و
مکلف به بازسازی و احیاء ساختار سرمایهدارانه هستیم.
گفتوگوی دوم ،دوسلدورف ،سال 1971
فــردی دی وری :کمــی دربــارهی کارکــرد مــوزهای کــه بــه
تازگی در دوسلدورف افتتاح کردهاید صحبت کنید.
مارســل بروتــرز :در همیــن لحظــه ،مــوزه در مقابــل شماســت.
ترجیــحمیدهــم خــود شــما بــا توصیـ ِ
ـف احســاس و واکنشتــان
نســبت بــه آن بحــث را آغــاز کنیــد چراکــه مــن بــه شــخصه ایــدهای
نــدارم کــه ایــن مــوزه ،کــه ســاختاری از تخیــل اســت ،بــرای افــراد
دیگــر چطــور کار میکنــد و چــه در آنهــا برمیانگیزانــد .مــن ایــن
ماجراجویــی مــوزهی تخیــل را عینــی و واقعــی تجربــه کــردهام.
همانطــور کــه میدانیــد ،کل ایــن داســتان ســه یــا چهــار ســال
قبــل در بروکســل آغــاز شــد .داخــل اســتودیوی خــودم یــک
مــوزهی خیالــی یــا مــوازی برپــا کــردم کــه متشــکل بــود از
لونقــل آثــار هنــری مــورد
جعبههایــی کــه معمــو ًال بــرای حم 
اســتفاده قــرار میگیرنــد ،تعــدادی بازتولیــد آثــار هنــری در فــرم یــا
مدیــوم کارتپســتال ،و پــارهای توضیحــات کتبــی کــه بــه
بازدیدکننــده یــادآور میشــد کــه وارد یــک مــوزه شــده اســت؛
اینجــا هــم مــن در ســطح معینــی دوبــاره همــان وضعیــت را
تجربــه میکنــم ،ولــی بــا عناصــری متفــاوت ،با فرمهایــی متفاوت
و بــا ایدههایــی متفــاوت .امــا از نظــر کاربــردی ،کام ـاً مطمئــن
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نیســتم کــه بازدیدکننــده حــس داخــل مــوزه بودن داشــته باشــد،
بهعبــارت بهتــر ،گویــی کــه در مکانــی مثــل بیمارســتان یــا زنــدان
باشی و همزمان در تخیل هم باشی.
دی وری :پــس معنــای نهفتــه در ایــن وســواس فکــری بــه
مــوزه ،یــا از نظــر مــن ،بــه رهــا کــردن گذشــتهای رمانتیــک
چیســت ،وقتــی همزمــان بــه برداشــتی کــه زندگــی و هنــر را
جداییناپذیر میداند متعهد هستی؟
بروتــرز :منظــورت از دیــد شــخصی اســت ،مــوزه همــواره بــرای
مــن مکانــی بــوده اســت کــه در دوران جوانــی زیــاد بــه آنجــا
میرفتــم چــون در آن زمــان مطلقــا ً کســی را در آن موزههــا
پیدا نمیکردی و نمیدیدی.
دی وری :و ایــن تنهایــی و فضــای انفــرادی ،آیا ســعی داری آن
را دوباره برای خودت خلق کنی یا برای بازدیدکننده؟
بروتــرز :تــا جایــی کــه دغدغـهی مــن اســت ،میخواهــم از آن فرار
کنــم ،ولــی کام ـاً هــم بــر اســاس منظــور و هــدف مــن پیــش
نمـیرود چراکــه ایــن مــکان خیلــی هــم شــلوغ نیســت .آدمهــای
خیلــی بیشتــری هــم هســتند کــه چشــم بــه فراتــر از ایــن دارنــد،
یعنــی بــه دنبــال جایــی هســتند کــه اوضــاع برمبنــای ســاختارهای
مخاطــب رونــد
عــادی ســازماندهی شــده باشــد ،جایــی کــه
ِ
معمول و عادی بیان و نمایش هنری قرار گیرند.
دی وری :برداشــت تــو از نقــش بازدیدکننــده چیســت؟ آیــا
خواهــان شــلوغی و جمعیــت هســتی ،یــا اشــخاصی را
ترجیــح میدهــی کــه کــم و بیــش بــه طــور تصادفــی ظاهــر
شوند و درون موقعیت تو بلغزند؟
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بروتــرز :کمــی دشــوار اســت کــه در شــرایط مصاحبــه،
فیالبداهــه پاســخی تئوریــک بــه ســؤال شــما بدهــم .دوســت
دارم بگویــم کــه مــن کســی هســتم کــه همیشــه از دیــدار بــا
دوســتان یــا افــرادی کــه میشناســم و هــر کســی کــه بــه دیــدار
من بیاید خشــنود خواهم شــد .دوســت دارم .تماس مســتقیم
برقــرار میشــود .از طــرف دیگــر ،شــخصی کــه بــدون برنامــه و
صرف ـا ً تصادفــی میآیــد را هــم دوســت دارم .شــخصی کــه بــه
پیشــنهاد یــک دوســت بــه اینجــا آمــده .یعنــی در اینجــا اشــاره
و ارجــاع مــن بــه بازدیدکننــده بــر مبنــای یــک ذهنیــت شــخصی
اســت ،و وقتــی بحــث بــه اینجــا برســد ،ایــن را از خــودم
میپرســم :آیــا ایــن مــکان نمیتوانــد ،بــا صــرف اتــکا بــر فضیلــت
ایــن ارجــاع شــخصی ،بــه عنــوان مــوزه و تخیلــی کــه دقیقــا ً
همزمــان و همپــوش هســتند ،وجــود داشــته باشــد و در
نهایــت بازدیدکنندگانــی کــه قصد ورود دارنــد با صرف پذیرفتن
ایــن ایــده شــاد و راضــی شــوند؟ ولــی چیــزی کــه مــن را اذیــت
میکنــد ایــن اســت کــه چطــور ایــن موضــوع میتوانــد ،بهرغــم
همـهی مســائل ،از ســوی کســی درک شــود کــه ممکــن اســت
کام ـاً بــا روابــط شــخصی ناآشــنا باشــد؟ اگــر بــرای لحظ ـهای
فرامــوش کنیــم کــه مــن و شــما در ســطح ارتباطــی مشــغول
مکالمــه هســتیم ،مــن ایــن را از شــما خواهــم پرســید :ایــن
چیســت؟ آیــا ایــن یــک مــوزه اســت؟ آیــا یــک تخیــل اســت؟ آیــا
هدف برآورده شده است؟
دی وری :ســؤال بســیار ســختی اســت .آنچــه مــن میبینــم
یــک مــوزه اســت کــه بــه موضــوع ســینما اختصــاص یافتــه و
در آن شــاهد غیبــت یــا تقلیــل کاراکترهــا هســتیم ،کــه
همانهــا هــم بــه نوب ـهی خــود بــه سمبولیســمی محــدود و
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معیــن تقلیــل یافتهانــد و در سراســر فضایــی کــه مــوزه را
شــکل داده پخــش شــدهاند .بــرای مــن ایــن مکانــی اســت
بســیار ناراحــت چراکــه بایــد خــودم را مجبــور کنــم چیــزی غیــر
از و بیــش از واقعیتهــای بــه نمایشدرآمــده در اینجــا را
تصور کنم تا از نظر روانی احساس آرامش کنم.
بروتــرز :بلــه ،ولــی بــه نظــر مــن ایــن احتمــا ًال بــا بحــث ارجــاع
شــخصی ارتبــاط دارد .اتفاق ـاً ،معتقــدم بــرای پایــان دادن بــه
ایــن ماجراجویــی مــوزهی تخیــل کــه مــن خــودم آن را زمانــی
نســبتا ً طوالنــی پیــش از ایــن راه انداختــم ،بایــد موقعیــت را
هدفــدار کنــم و بــه همیــن دلیــل اســت کــه اینجــا ،در
دوســلدورف ،وظیف ـهی ســازمان دادن بــه نمایشــگاه مــوزهی
تخیــل را در خــود مــوزه بــر عهــده گرفتــم .بــه نظــرم از این لحظه
بــه بعــد ،تماسهــای شــخصی و تصــورات ذهنــی ،چــه از طــرف
شــما باشــد و چــه خــودم ،ناپدیــد خواهنــد شــد ،چــرا کــه فکــر
میکنــم جالــب خواهــد بــود کــه ایــن ماجراجویــی بــا شــخصیت
رمانتیکش را جای شکستی رمانتیک به فروش برسانیم.
دی وری :مارســل بروتــرز ،یــک ســؤال کامـاً متفاوت :شــما
بــه شــکلی متمایــز و اســتثنائی در یــک نمایشــگاه شــخصی
در گالــری «فضــای ســفید بــاز» در جشــنوارهی آرت کلــن
( )ART Cologneو نیــز در دو گالــری دیگــر بهخوبــی معرفــی
و عرضــه شــدید .دیــدگاه شــما دربــارهی نمایشــگاهی کــه بــه
خرید و فروش هنر اختصاص یافته چیست؟
بروتــرز :مــن درواقــع در آرت کلــن نســبت بــه مــوزهی خــودم
احســاس راحتــی بیشتــری میکنــم ،چــون در آرت کلــن مــا
بخشــی از واقعیــت اجتماعــی امــروز هســتیم ،درون نظــام و
ســاختار آن ،در محاصــرهی پس ـتترین جنبههــای تجــاری آن.
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دی وری :و چـــــرا احســـــاس راحتــــــی بیشتــــــری میکنیـــــد؟
بروتــرز :چــون زندگــی روزمــره اســت ،زندگــی تقریبــا ً تمامــی
آرتیســتها ،تمامــی مدیــران موزههــا ،و تمامــی کســانی کــه
گالریهــا را میچرخاننــد .وقتــی میگویــم «پســت» و «تجــاری»،
الزام ـا ً بدیــن معنــا نیســت کــه هم ـهی ایــن نماینــدگان اصنــاف
هنــری ذات ـا ً مردمــان حقیــر و پســتی هســتند ،بلکــه آنهــا هنــر
میفروشند ،هنر به مثابه متاعی پست و کمارزش.

مصاحبههــا و مکالمــات  »1946-76بــه چــاپ رســیدند.
ترجمـهی آنهــا بــه انگلیســی از کتــاب «مــوزه بــه مثابــه
عرصــهی نــزاع :بیانیههــای نقــد نهــادی آرتیســتها»،
 ،2001اثــر کریســتین کروانیــا و همــکاری والتــر کونیــگ،
برداشته شده است.

دی وری :آیــا فکــر میکنیــد [آثارشــما] زیــر قیمــت بــه
فــروش میرونــد ،یــا بــه نظرتــان تصــور رایــج از فــروش
شامل اثر هنری شما نمیشود؟
بروتــرز :دربــارهی خــود اثــر هنــری ،و بهویــژه در میــان آثــار بــه
نمایــش درآمــده در آرت کلــن ،مــن ســعی کــردم در میــان آثــاری
شــرکت کنــم کــه نقــض همزمــان همــان شــرایطی بــود کــه مــن
بــه جــد انتظــار داشــتم آثــار در آن شــرایط باشــند .دو ســه چیــز
وجــود دارد ،کــه چــون در اینجــا هــم هســتند ،امــکان آن
ارزانفروشــی کــه قبـاً گفتــم را فراهــم میکننــد ،ولــی امیــدوارم
در ســاختار آنهــا و در کلماتــی کــه در کنــار و در توصیــف آنهــا
میآینــد ،تصویــر یــک انگشــت در حــال اشــاره را نیــز بگنجاننــد
کــه میگویــد« :فریــب! شــاید اینجــا باشــم ،ولــی ایــن خطــای
من نیست-».این همان شیئی است که این را میگوید.
٭ایــن متنهــا از روی مصاحبههـای دی وری بــا بروتــرز
پیادهســازی شــده اســت؛ یکــی در ســال  1969در
بروکســل و دیگــری در دوســلدورف و بــه مناســبت
برگــزاری نمایشــگاه «بروتــرز :مــوزهی هنــر مــدرن،
دپارتمــان عقابهــا ،قســمت ســینما» در ســال .1971
بــرای نخســـتین بــار در کتـــــاب «مارســــــل بروتـــــرز:
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اثر هنری در موزه

گفتوگوی مارتا باسکیرک با فرد ویلسون ()۱۹۹۴
ترجمهی مهسا محمدی

مارتــا باســکیرک :۱نقطــهی تالقــی اثــر هنــری و مــوزه
مســئلهای اســت کــه بــرای هنرمنــدان قــرن بیســتم اهمیتــی
روز افــزون دارد ــــ هــم بــرای دوشــان و هــم بــرای آثــار
[هنرمنــدان] معاصــر .شــما بــر روی ایــن نکتــه تمرکــز
کردهایــد کــه مــوزه چگونــه گــردآوری میشــود و معنــا
چگونــه در آن بافتــار ســاخته میشــود .مــن بــه پیونــد میــان
هنرمنــد بــودن و کیوریتــور بــودن و جایــی کــه ایــن دو بــا
یکدیگر همپوشانی پیدا میکنند نیز عالقهمندم.
فــرد ویلســون :بســیاری گمــان بردهانــد کــه شــاید کار هنــری
مــن برخاســته از مباحــث نظــری باشــد و در ایــن مــورد از مــن
ســؤال کردهانــد ،امــا درواقــع اینطــور نیســت ،کار هنــری مــن
از تجربــهای کــه در موزههــا داشــتهام نشــئت میگیــرد.
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بهعنــوان کســی کــه هــم در نقــش کیوریتــور و هــم در نقــش
هنرمنــد فعالیــت کــرد ه اســت ،معتقــدم کــه تفــاوت بزرگــی
میــان ایــندو هســت .در کیوریــتکــردن آیرونــی بــه مفهــوم
درســت و دقیــق آن جایــی نــدارد ،اغلــب دلیــل خوبــی هم برایش
هســت ــــ زیــرا مــردم در فضــای مــوزه معمــو ًال توقــع یکجــور

فرد ویلسون
در کنار یک خانهی عروسکی،
بخشی از چیدمان نمایشگاه
«نقب زدن به موزه»،
.1992
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دانــش یــا حقیقــت مطلــق را دارنــد ،تصــوری کــه بــه آن بدگمــان
هســتم .وقتــی در مقــام هنرمنــد در یــک نهــاد کاری انجــام
میدهــم ،بیننــده آزادی عمــل الزم را بــرای ارتبــاط برقــرار کــردن
بــا اثــر دارد .سراســر کار مــن بینهایــت شــخصی اســت .ای ـن
وجــه در کیوریــت کــردن بهدلیــل تأکیــد بــر بهاصطــاح
پژوهــش بیطرفانــه بیشتــر بــه پسزمینــه رانــده میشــود،
و ایــن امــر تجربـهی مخاطبــان در مواجهــه بــا نمایشــگاه را بــه

انفعــال میکشــاند .همــواره ســعی میکنــم کــه نمایشهــا را
فراتر از آنچه از یک کیوریتور موزه انتظار دارم پیش ببرم.
باســکیرک :بااینحــال ،البتــه کــه بخشــی از آنچــه در
پــروژهی «نقــب زدن بــه مــوزه» ۲میشــد دیـ ِد شــخصی شــما
تلقــی کــرد ،درواقــع برپایـهی پژوهــش صــورت گرفتـ ه بــود،
برپایــهی بررســی دقیــق جزئیــات مجموعــه و آرشــیو آن.
و چنیــن بــود کــه توانســتید بــه شــناخت و اطالعاتــی دسـت
یابید که پیشتر یافت یا شاید جستوجو نشده بود.
ویلســون :مــن هیــچ ضدیتــی بــا پژوهــش نــدارم .اینکــه در
کارم ادعاهــای پرطمطــراق و بیاســاس نمیکنــم نکتـهی مهمــی
اســت .امــا دوســت دارم مخاطــب بــا گشــودگی بیشتــری
درمــورد پژوهــش بیندیشــد .در «نقــب زدن بــه مــوزه» ،ســعی
نــدارم بگویــم کــه ایــن آن تاریخــی اســت کــه مــردم بایــد بــه آن
توجــه کننــد .فقــط دارم بــه ایــن نکتــه اشــاره میکنــم کــه در
محیطــی کــه بهظاهــر تاریــخ مریلنــد در آن جریــان دارد ،ممکــن
اســت تاریــخ دیگــری هــم باشــد کــه صحبتــی از آن نمیشــود.
میشــد برمبنــای بررســی اشــیای مجموعــه ،نمایشــگاهی از
تاریــخ زنــان ،تاریــخ یهودیــان یــا تاریــخ مهاجــران ترتیــب داد.
مــن بررســی اطالعــات درمــورد آمریکاییــان آفریقاییتبــار و
بومــی را انتخــاب کــردم ،زیــرا نادیــده گرفتــن آنهــا برایــم
ناممکــن بــود .امــا منظــورم بههیچوجــه ایــن نبــود کــه ایــن
تاریخــی اســت کــه شــما بایــد دریابیــد .و قطع ـا ً موضــوع آن
نمایشــگاه بهطــور مســتقیم و سرراســت تاریــخ ســیاهان
نبــود .اگــر چنیــن قصــدی داشــتم ،میتوانســتم چیزهایــی از
ســایر موزههــای اطــراف مریلنــد و سراســر کشــور قــرض
بگیــرم و تاریــخ منســجمتری از ســیاهان بهشــیوهی خطــی
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ارائــه دهــم ،مطابــق بــا راه و رســم اغلــب موزههــا .امــا ایــن
کاری نبود که من میخواستم انجام دهم.
باســکیرک :بهنظــر میرســد در کار شــما یــک نتیجهگیــری
پیشــین واجتنابناپذیــر هســت کــه از درون فضــای نهــادی
داریــد بــا آن کار میکنیــد .شــما تــاش نمیکنیــد ایــدهای را
بیــان کنیــد کــه بــه یــک فضــای دیگــر تعلــق دارد ،بلکــه بــا
تاریخهایــی کار میکنیــد کــه پیشتــر تــا حــدی ســاخته
شــدهاند .آیــا ایــن مســیر همیشــه بــرای شــما آشــکار و
بدیهی بوده است؟
ویلســون :پــس از «نقــب زدن بــه مــوزه» و پــروژهی ســیاتل،
بــه نظــر میرســید ایــن مســیر بیــش ازهرچیــز دیگــری برایــم
معنــادار باشــد .مــن واقعــا ً از غافلگیــری خوشــم میآیــد ،از
اینکــه چهطــور پیــش از پیــدا شــدن ســروکلهی نفــس متفکــر
بــر مبنــای احساســات و شــهود واکنــش نشــان میدهیــم .ایــن
ســیناپس انــگار وقتــی ب ـ ه بهتریــن شــکل اتفــاق میافتــد کــه
احســاس میکنیــد موقعیتــی را کــه در آن قــرار داریــد درک
میکنیــد ،و فضــای مــوزه جایــی اســت کــه مــردم احســاس
میکننــد میداننــد بایــد انتظــار چــه چیــزی را بکشــند و قــرار
اســت چهطــور عمــل کننــد .ایــن هــم روشــی اســتکــه مــردم را
وقتــی خلــع ســاح هســتند ،بــه تــرک منطقــهی امنشــان وا
ن صــورت ،چنانچــه بــا شــاخکهای تیــز و
داریــد .در غیــر ایــ 
حــواس جمــع وارد یــک فضــا شــوند ،ممکــن اســت چیزهــای
زیادی را از دست دهید.
باســکیرک :منتقــدان کاری را که شــما بــا رتوریک فضاهای
رســمی و ازپیــش تثبیتشــده کردیــد بــه هنــر مفهومــی
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مرتبــط دانســتهاند .دوســت دارم بدانــم شــما تــا چهانــدازه
خودآگاهانــه خــود را در نســبتی بــا هنــر مفهومــی دهههــای
 1960و  1970یا هنر دورههای پیشتر قرار دادهاید.
ویلســون :در اواســط دهـهی  1970در کالــج درس میخوانــدم
و هنــر مفهومــی آنزمــان در مــدارس هنــر موضــوع بحــث و
گفتوگــو بــود ،مــن هــم بــه آن عالقهمنــد بــودم .امــا اخیــرا ً
نمونههــای بســیاری از آن را دیــدهام کــه آنزمــان بــا آنهــا آشــنا
نبــودهام .بنابرایــن ،میتوانــم بگویــم کــه بهطــور کلــی بــا آن
آشنایی داشتم ،اما در آن غور نکرده بودم.
باســکیرک :بــا وجــود ایــن ،فــارغ از آنکــه بهطــور صریــح بــه
هنــر مفهومــی اشــاره داشــتهاید یــا نــه ،میتــوان گفــت کــه
هنــر مفهومــی فضایــی پدیــد آورد کــه بهواســطهی آن مــردم
میتوانســـــتند مســـــائلی را کــــــه در کارتـــــــان بــه آنهـــــــا
پرداختهاید درک کنند.
ویلســون :ایــن مهــارت خــاص را طــی چندســال کیوریــت
کــردن پــرورش دادم .برخــی نظیــر بروتــرز کار خــود را براســاس
[ماهیــت] مــوزه پیــش میبردنــد ،امــا مــن بعدهــا متوجــه ایــن
تأثیــر شــدم ،بنابرایــن ایــن تأثیــر واقعــا ً نشــئتگرفته از
تجربـهی مــن بــوده اســت .البتــه کــه خــودم را هنرمنــد مفهومــی
قلمــداد میکنــم ،بااینحــال ،کامــاً از خــال دیــدن و تجســم
کــردن نیــز کار میکنــم ــــ اینکــه چیزهــا چگونــه بــه مــن مربــوط
میشــوند ،و محیطــی کــه در آن قــرار دارم چگونــه بــا مــن کار
میکنــد .در هرمحیطــی کــه میســازم تــا حــد زیــادی مســئلهی
ارتبــاط بصــری اشــیا بــا یکدیگــر و نحــوهی قرارگیــری آنهــا در
فضا برایم مطرح است.
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باســکیرک :در مــورد چیدمــان شــما در بالتیمــور بســیار
نوشـــــتهاند ،امــــــا درمـــــورد چیدمـــــــان سیــــاتل [مــــــوزه:
ن دو مــوزه
اســتعارههای مختلــط ]۱۹۹۳ ،۳کمتــر .ایــ 
بهوضــوح دو نــوع مــوزهی متفــاوت بودنــد .تفــاوت میــان
آنهــا محصــول فرآینــدی تاریخــی اســت ،فرآینــدی کــه
هنرهـــــای زیبــــــا را از تاریــــــخ طبیعـــــــــی ،مردمنـــــــگاری،
مستندســازی تاریخــی و غیــره جــدا کــرد .اینکــه شــما
ِ
چگونــه ایــدهی پشــت دستســاختههای بشــر و تفســیری
کــه از آنهــا میشــود را در بالتیمــور بــه پرســش کشــیدید
بــرای مــن جالــب و جــذاب اســت .امــا در مــورد انتظــارات
شــما در ســیاتل نیــز کنجــکاو هســتم ،وقتــی کــه نــه در یــک
جامع ـهی تاریخــی بلکــه در یــک مــوزهی هنــری مشــغول بــه
کار بودید.
ویلســون :درمــورد ســیاتل ،چیــزی کــه عاشــقش بــودم ایــن
بــود کــه دقیق ـا ً نقط ـهی مقابــل بالتیمــور بــود .آنجــا مــوزهای
کامـاً جدیــد بــود که یک ســال هم از گشایشــش نمیگذشــت،
درســت عکــس جامعـهی تاریخــی کــه از اواســط قــرن نوزدهــم
برپــا بــوده اســت .مســئلهی مــن در پــروژهی «نقــب زدن بــه
مــوزه» تجرب ـهی احساســی نبــود ،زیــرا آنجــا اساس ـا ً خبــری از
آن شــکل از تاریــخ درونــی آمریــکا نیســت کــه پیونــد بســیار
نزدیکــی بــا تاریــخ شــخصی مــن دارد .ایــن مــوزه ،همچــون
مــوزهی متروپولیتــن و ســایر موزههایــی اســت کــه
مجموعههــای متداولــی را از هنــر سراســر دنیــا گــرد آورده ،و
ی خوانــدن خــود .امــا در
همگــی شــروع کردهانــد بــه چندفرهنگـ 
نظــر مــن ،آنهــا همـانانــدازه از تکثــر فرهنگــی برخوردارنــد کــه
امپراتــوری بریتانیــا؛ تمامــی فرهنگهــا آنجــا حــی و حاضرنــد،
امــا کیســت کــه تصمیــم میگیــرد کــه چــه بایــد بگوینــد ،چهچیــز
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کنــار چهچیــز دیگــر قــرار بگیــرد وچهچیــز از اهمیــت برخــوردار
اســت؟ بنابرایــن ،تصمیــم گرفتــم از دریچـهی ایــن پرســش بــه
آن نــگاه کنــم کــه تاریــخ چگونــه در طبیعـ ِ
ـی پــان مــوزه
ـت خطـ ِ
شــکل گرفتــه اســت کــه شــما را از جهــان باســتان ،مصــر ،یونان
و رم میکشــاند بــه ســمت اروپــای قــرون وســطی ،رنســانس و
غیــره ،تــا جایــی کــه بــه هنــر آمریــکای قــرن بیســتم میرســید.
پــس ســایر مجموعههــا جــای [نامعلــوم] دیگــری از مــوزه
هســتند؛ نــه بخشــی از ســیر تاریــخ .بااینحســاب ،ســعی کــردم
مجموعههــا را بهنحــوی کــه برایــم معنــادار باشــند بــا یکدیگــر
ترکیــب کنــم و تــاش کــردم جــوری ایــن کار را انجــام دهــم کــه
واضــح باشــد ایــن چیزهــا بــه طــرزی کامـاً خــاص وغیرمعمــول
کنــار هــم چیــده شــدهاند .یــک تفــاوت دیگــر آن بــود کــه ایــن
اشــیا در سرتاســر نهــاد [مــوزه] پراکنــده شــده بودنــد .کمــی
نگــران بــودم ،زیــرا عالق ـهی زیــادی بــه کنتــرل فضــا دارم .امــا
آنچــه را در رابطــه بــا امــکان ســاماندهی دقیــق فضــا از دســت
دادم ،در مفهــوم غافلگیــری بازیافتــم ،توانایــی غافلگیــری
بیننــدگان تــا بــه همهچیــز بــا دقــت بیشتــری نــگاه کننــد .دلیــل
دیگرم برای دوســت داشــتن ســیاتل این بود که نمیخواســتم
کســی باشــم کــه فقــط درمــورد تاریــخ آمریکاییهــای
آفریقاییتبــار کار میکنــد ،هرچنــد کــه برایــم مســئلهی بســیار
مهمی است.
باســکیرک :شــما بــا رتوریــک موزههــا کار کردهایــد ،امــا
نمایشــگاههایی هــم در گالریهــا برپــا کردهایــد .اگرچــه
یــک گالــری هنــر معاصــر هــم تاریــخ و ماهیتــی تداعیکننــده
دارد ،از برخــی جهــات بــار فضــای آن بــه نســبت فضــای مــوزه
سبکتر است.
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ویلســون :وقتــی در متــرو پیکچــرز یــا حتــی در بینــال ویتنــی
کاری انجــام میدهــم ،موقــع آمــدن بــه آن فضــا میدانیــد کــه
بایــد انتظــار چیــز غیرمعمــول یــا پیشبینیناپذیــری را داشــته
باشید .نمیتوانم شما را گول بزنم که این موزه است.
باســکیرک :مــن بــه ایــن ایــده عالقــه دارم کــه اشــیا ِء
ازپیشموجــود در مــوزهی هنرهــای زیبــا از نــو بــا یکدیگــر
ترکیــب شــوند تــا حــس شــگفتی و غافلگیــری پدیــد بیایــد.
پیشتــر بارهــا در قــرن بیســتم اتفــاق افتــاده اســت کــه
هنرمنــدان تــاش کردهانــد پرس ـشهایی مطــرح کننــد یــا
برخــی اشــیاء و تصاویــر را کــه بهطــور معمــول هنــر تلقــی
نمیشــوند بــه فضــای نمایشــگاه ،گالــری یــا بعدهــا مــوزه
ن ترتیــب یکجــور حــس شــوک ایجــاد کننــد.
بکشــانند و بدیـ 
درمقابــل ،شــما ســعی مــی کنیــد بــا آنچــه از پیــش در مــوزه
موجود هست کار کنید.
ویلســون :درســت اســت .مــن از راههــای گوناگــون بــه تاریــخ
هنــر واکنــش نشــان میدهــم و ســعی دارم آنچــه قب ـاً انجــام
شــده را انجــام ندهــم ،معمــو ًال کارهایــم بــه مفاهیــم نامتعــارف
و غیرمعمــول ربــط زیــادی دارنــد .درهرحــال ،میکوشــم آن
مفهــوم را بــا نمایــش چیزهــای آشــنا بیــان کنــم و مــردم را وا
دارم تــا آنهــا را بهگونــهای متفــاوت ببیننــد .حــاال دیگــر
چهچیــزی هســت کــه در فضــای مــوزه جایــی برایــش وجــود
نداشــته باشــد و بخواهیــم آن را بــه مــوزه وارد کنیــم؟ اساس ـا ً
دیگــر هیچچیــز نمانــده کــه جایــی در مــوزه نداشــته باشــد.
بنابرایــن ،ایــن رویکــرد دیگــر کامـاً بیمعنــا و مســتهلک شــده
اســت .در نظــر مــن ،بســیار باریکبینانهتــر اســت کــه خــود
مــوزه را مــورد بررســی قــرار دهیــم و روابــط ناپیــدای موجــود در
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آن را بیــرون بکشــیم و آنهــا را مرئــی کنیــم .ایــن بــرای مــن کار
بسیار هیجانانگیزتری است.
٭ایــن گفتوگــو برمیگــردد بــه  ۱۴ژوئــن  ۱۹۹۴و اولینبــار در
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موزه همچون الههی هنر ـ تأمالت اشر
()۱۹۹۹
مایکل اشر و استفان پاشر
ترجمهی مهسا محمدی

از کجــا معلــوم کــه ســرانجام آثــار هنــری را بــدل نکنیــم بــه
وثیق ـهای بــرای گروگــذاری ،و در ازای مجســمههای آنتیــک
اسکناس دریافت نکنیم؟
ـــآنتوان کریسوســتوم کَترومِــر دو کنســی ،۱نامههایــی بــه
میراندا درمورد جابهجایی آثار هنری تاریخی ایتالیا.۱۷۹۶ ،
 ...طــی قــرن بیســتم ،مــوزه نقــش و عملکــردی را کــه صرفـا ً

بهعنــوان یــک خانــه یــا انبــار بــرای هنــر ایفــا میکــرد،
گســترش داد و تبدیــل شــد بــه مکانــی بــرای الهامبخشــی و
فعالیت هنری.
بروشــور مــوزهی هنــر مــدرن ،کریســتِن اریکســن ،۲دســتیارکیوریتور ،بخش نقاشی و مجسمه ،نیویورک.۱۹۹۹ ،
اولینبــار حــدود دو ســال پیــش بــود کــه از مایــکل اشــر در
مــورد «مــوزه همچــون الهـهی هنــر» ۳چیــزی شــنیدم .او بــا مــن
دربــارهی نمایشــگاهی در مــوزهی هنــر مــدرن نیویــورک صحبــت
کــرد کــه از او دعــوت شــده بــود در آن شــرکت کنــد .امــا هنــوز
معلــوم نبــود همــکاری امکانپذیــر باشــد یــا نــه .اینطــور
بهنظــر میرســید کــه او درگیــر سلســله مذاکــرات کشــداری بــا
مــوزه اســت .خــب ،در نهایــت شــرکت در آن نمایشــگاه بــرای او
میسر شد.
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موضــوع کار مایــکل بــرای نمایشــگا ِه «مــوزه همچــون اله ـهی
هنــر» الحــاق [ ]accessioningو اســقاط []deaccessioning
آثــار هنــری اســت ،بــه عبـ ِ
ـارت دقیقتــر ،ورود آثــار بــه مجموعـهی
مــوزه یــا خــروج آنهــا .بدیــن ترتیــب اســت کــه مــوزه فهرســتی
از آثــار اصیــل تدویــن میکنــد ،بــازار را [بهنفــع خــود] میگردانــد،
و عــاو ه بــر ب ُعــد حرفـهای تأثیرگــذاریاش ،تاریــخ را مینویســد
و بازنویســی میکنــد .هرچنــد ،پرسـشهایی هــم در ایــن میــان
مطــرح میشــوند .بــرای مثــال اینکــه موزههــا در قبــال
چهکســانی مســئول و پاســخگوند؟ آیــا ایــن ایــده کــه آثــار
ی هســتند دیگــر هیــچ
هنــری بهنحــوی بخشــی از حــوزهی عمومـ 
اعتبــار و مقبولیتــی نــدارد؟ آیــا بهتعبیــری ،ایــن آثــار متعلــق
نیســتند بــه آگاهــی ،حافظــه ،دانــش و تجربــهی حســی یــک
جامع ـهی مشــخص؟ چهطــور میتــوان آثــار هنــری را اینقــدر
دلبخواهــی معرفــی کــرد و ســپس همینقــدر دلبخواهــی و
خودســرانه بــه کنــاری رانــد؟ اینهــا برخــی از ســؤاالتی هســتند
کــه بــا مایــکل مطــرح کــردم .آنچــه در ادامــه خواهیــد خوانــد،
4
مایکل اشر 1992 ،متن ویرایششدهی گفتوگویم با اوست.
اســتفان پاشــر :5چهطــور شــد کــه در نمایشــگاه «مــوزه
همچــون الهـهی هنــر :تأمــات هنرمنــدان» شــرکت کردیــد؟
مایــکل اشــر :مــن از طریــق ایمیــل دعوتنامـهای دریافــت کــردم.
پاش ــر :اس ــتنباط ش ــما از فرضی ــه ی ــا نظریــهی نمایش ــگاه
چه بود؟
اشــر :دعوتنامــه بســیار کلــی بــود و بــه هیــچ جزئیاتــی اشــاره
نمیکــرد .وقتــی بــه نیویــورک ســفر کــردم تــا بــا کیوریتــور
مالقــات کنــم ،ای ـن برداشــت را کــردم کــه موضــوع نمایشــگاه
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بیشتــــر محـــــدود مـــیشــــود بـــــه مـــوزه ،امــا موضــــوع مــــورد
عالق ـهی او [کیوریتــور] دخلــی بــه پرســش و کاوش نداشــت.
پاشر :ممکن است کمی توضیح دهید.
اشــر :از کیوریتــور ســؤال کــردم کــه منظــورش از «موضــوع:
مــوزه» چــه بــود .او نقاشــی «مــوزهی هنــر لسآنجلــس درحــال
ســوختن» (رنــگ روغنــی متعلــق بــه  ،)۱۹۶۵-۱۹۶۸اثــر اد روشــا 6را
بــرای مــن مثــال زد .اینطــور شــد کــه فهمیــدم او بــه آثــاری
عالقهمنــد اســت کــه بــا مــوزه بهعنــوان یــک تصویــر ،فــارغ از
ی باشد یا واقعی ،سروکار دارند.
اینکه خیال 
پاشــر :منظورتــان بازنماییهایــی تمامــا ً بصــری از مــوزه
است ،و نه هیچ شکلی از تحلیل . ...
اشــر :بلــه ،دقیق ـاً .از کیوریتــور پرســیدم کارهایــی کــه شــامل
نقــد نهــادی میشــوند هــم جایــی در مــوزه خواهنــد داشــت؟
حــس میکــردم کــه هــر بررســی یــا پرسشــی درمــورد مــوزه
میتوانــد بــه آشــکار کــردن عملکــرد یــا شــیوهی ادارهی آن
کمــک بیشتــری بکنــد .پاســخ کیوریتــور منفــی بــود .هرچنــد،
بایــد ایــن را بگویــم کــه بــا نزدیــک شــدن بــه زمــان افتتاحیــه،
متوجــه حضــور هنرمندانــی شــدم کــه کارشــان شــامل
اســتراتژیهایی بــود کــه عملکردهــای مــوزه را در معــرض دیــد
قرار میدادند.
پاشــر :بنابرایــن ،زمانیکــه متوجــه هــدف نمایــش شــدید،
چهفکری در مورد شرکت در آن داشتید؟
اشــر :بررســی موقعیــت همــواره بخشــی از کار مــن اســت.
شــروع و بســط یــک پــروژه بــا درنظــر داشــتن فلســفهی
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کیوریتــور ،چالــش بزرگــی بــود .فرضی ـهی نمایشــگاه اجــازهی
پرداختن به پژوهشــی را نمیداد که نشــان دهد اساسـیترین
راههــای ســاخت و برپایــی مــوزه چههــا هســتند .مــن چــارهای
نداشــتم جــز آنکــه ایــن نمایشــگاه را بــه چشــم یــک فرصــت
برای بیان این اختالف ایدئولوژیک ببینم.
پاش ــر :گوی ــا اث ــر ش ــما تنه ــا کار موج ــود در نمای ــش اس ــت
کـــه ســـعی دارد بـــر خـــود مـــوزهی هنـــر مـــدرن نیویـــورک
موضـــوع اصلـــی تأکیـــد کند(.البتـــه شـــاید اثـــر
بهعنـــوان
ِ
هانـــس هاکـــه« ،کابـــوی و ســـیگار» ( ،)۱۹۹۰هـــم یـــک
اســـتثنای دیگـــر باشـــد کـــه بـــه سانســـور اعمالشـــده
ازســوی فیلیــپ موریــس بــر نمایشـــــگاه پیکاســو و بــراک
در م ــوزه ( )۱۹۸۹ - ۱۹۹۰میپ ــردازد) .اث ــر ش ــما ب ــر مس ــئلهی
«اس ــقاط» [ ]deaccessionبهعن ــوان عملک ــردی از جان ــب
مــوزه انگشــت میگــذارد .ایــن اصطــاح تقریبـا ً غیرمتــداول
اســت .درواقــع ،پیشتــر ابــدا ً بــه گــوش مــن نخــورده بــود.
آیـــا ممکـــن اســـت کمـــی درمـــورد عمـــل اســـقاط توضیـــح
دهیــد ،و اینکــه چهطــور شــد کنجکاویتــان را برانگیخــت؟
اشـــر :مـــن داشـــتم بـــه افســـانهی مـــوزهی هنرهـــای مـــدرن
عکسالعمـــل نشـــان مـــیدادم ،اینکـــه چهطـــور ســـرآمد
موزهه ــای مدرنیس ــم کالس ــیک بهحس ــاب میآی ــد و بس ــیاری
از آث ــار ممت ــاز و اصی ــل هن ــر م ــدرن را بهنمای ــش میگ ــذارد.
پرســـشهای بســـیاری در ســـر داشـــتم ...پرســـشهایی
درم ــورد ای ــن تش ــکیالت .واقعــا ً چهطورممک ــن اس ــت بهط ــور
خ ــاص ،در ای ــن بره ـ ه از زم ــان ،فهرس ــتی از آث ــار اصی ــل وج ــود
داش ــته باش ــد ،بع ــد از همـ ـهی آنچ ــه پش ــت س ــر گذاش ــته و
دیدهای ــم؟ ام ــا البت ــه ،در مدرس ــه ب ــه م ــا اینگون ــه میآموزن ــد
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ک ــه فهرس ــت معین ــی از آث ــار اصی ــل و نبوغآمی ــز در کار اس ــت.
مش ــکل ای ــن ش ــیوهی اندیش ــیدن ای ــن اس ــت ک ــه راه ــی ب ــرای
امکانهـــای دیگـــر بـــاز نمیگـــذارد .بنابرایـــن ،یـــک شـــیوهی
ورود ب ــه نمایش ــگاه ،ت ــاش ب ــرای پی ــدا ک ــردن راههای ــی ب ــود
کــه مــوزه از طریــق آنهــا چنیــن فهرســتی را ترتیــب داده بــود.
ب ــه نظ ــرم ض ــروری میآم ــد ک ــه روشه ــای اتخ ــاذ شــ ــده از
س ــوی م ــوزه ب ــرای ورود آث ــار هن ــری ب ــه مجموع ــه ی ــا خ ــروج از
آن را بررســـ ــی کنیــ ــم ــــ اینکـــ ــه آی ــا فهرس ــت مشـــــ ــخصی از
آثـــ ــار اصیــ ــل ،حاص ــل کن ــار ه ــم ق ــرار گرفت ــن کارهـــ ــا ط ــی
ســـــ ــالیان ب ــوده اس ــت ،ی ــا آنک ــه فرآین ــد اســـ ــقاط ی ــا ح ــذف
آثـــــ ــار ه ــم در ش ــکلگیری آن دخیلان ــد؟ مــــ ــا همیشــــ ــه در
روزنامههـــا و نشـــریهها در مـــورد داراییهـــای جدیـــد مـــوزه
داســـتانهایی میخوانیـــم .اگـــر حـــذف آثـــار هـــم بـــه همـــان
می ــزان مؤث ــر اس ــت ،پ ــس چ ــرا بهن ــدرت چی ــزی در آن م ــورد
میخوانیم یا میشنویم؟
پاش ــر :چهط ــور درم ــورد سیاس ــت اس ــقاط ی ــا ح ــذف م ــوزه
مطل ــع ش ــدید؟ فک ــر نمیکن ــم ک ــه خ ــود م ــوزه در ای ــن م ــورد
خبری منتشر کند.
اشـــر :از سیاســـتهای چنـــد مـــوزهی دیگـــر در ایـــن زمینـــه
آگاه ــی داش ــتم ،پ ــس ب ــه مش ــامم رس ــید ک ــه داس ــتان از ای ــن
ق ــرار باش ــد .در کاتال ــوگ موم ــا نوش ــتهی کوتاه ــی خوان ــدم ب ــا
عنـــوان «تصـــور آینـــدهی مـــوزهی هنـــر مـــدرن» (پیرامـــون
ی کـــه در برنامهشـــان بـــود) کـــه بهطـــور
ســـاختمان جدیـــد 
خاص بر این حدس من صحه میگذاشت.
پاشـــر :ایـــن اطالعـــات تـــا چـــه حـــد در دســـترس بـــود،
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منظـــورم دادههـــای مشـــخصی اســـت کـــه بـــرای ســـاخت
کارتان از آنها استفاده کردید؟
اشــر :بــرای مــن ابــدا ً در دســترس نبــود و در دســترس عمــوم
هــم نیســت .هیــچ فهرســتی از آثــار اســقاطی در کار نبــود .از
خــال یکســری ارجاعــات بــود کــه ایــن فهرســت را جم ـعآوری
کردنــد .رد تمامــی فروشهــا و مبادالتشــان را دنبــال کــرده
بودنــد ،و بهکمــک پرونــدهی مجموعههــا و کارت مشــخصات
آثــار [ ]object cardsتوانســتند فهرســتی از آثــار اســقاطی
گردآوری کنند.

کاتالــوگ منتشــر کننــد .گفتنــد کــه ایــن مســئله قابلمذاکــره هم
ی اســت کــه بایــد انجــام شــود .قطعــا ً در ابتــدا
نیســت و کار 
خواهــان چنیــن چیــزی نبــودم .امــا پــس از خوانــدن آن ،دریافتــم
کــه میتوانــد روشــناییبخش و آشــکارکننده باشــد .اینکــه
اساسـاً ،آن را نمیخواســتم بــه ایــن دلیــل بــود کــه اعتقــاد نــدارم
کــه کیوریتــور بایســتی در اثــر هنرمنــد دســت ببــرد؛ ممکن اســت
فکــر کننــد کار عیــب و مشــکلی دارد ،امــا ایــن واقع ـا ً مســئلهی
هنرمنــد اســت و ابــدا ً بــه کیورتــور ربطــی نــدارد .از نظــر مــن
درخواست بسیار عجیبی بود.

پاشر :کارت مشخصات آثار؟
اشــر :مــن هــم همیــن را از دســتیار کیوریتــور پرســیدم .او
پاســخ داد کــه تمــام اطالعــات مربــوط بــه حذفیــات را در اینجــا
میتــوان یافــت .و ایــن موجــب شــگفتیام شــد ،زیــرا شــنیده
بــودم کــه تدویــن و تنظیــم چنیــن فهرســتی زحمــت ارجــاع بــه
منابع بسیاری را در پی دارد.

پاشــر :جــان کالم نامــهی وارنــدو اعتبارزدایــی از فهرســت
شماســت .او بهوضــوح اظهــار میکنــد کــه ایــن فهرســت در
نظــرش ثمــرهی یــک پژوهــش موجــه و درســت نیســت؛
میگویــد «مــا نتوانســتهایم خــود را متقاعــد کنیــم کــه
فهرســت حاضــر حائــز آن دقــت یــا کمالــی باشــد کــه معیــار
مطلوب و مورد نیاز ما در کاتالوگ موزه است».
اشــر :درســت اســت .حــرف عجیبوغریب ـی اســت ،زیــرا حــدود
یــک ســال بــرای گــردآوری فهرســت زمــان داشــتند .در اصــل ،در
قســمتی از بیانی ـهی وارنــدو اینطــور اظهــار میشــود کــه ایــن
کاتالــوگ رســمی مــوزه نیســت .بــه گوشــم رســید کــه ویراســتار
کاتالــوگ از او پرســیده اســت کــه آیــا اصــاً مــوزه کاتالــوگ
رســمیای هم دارد ،او پاســخ داده که خیر ،و ســپس ویراســتار
درآمــده کــه «پــس چهطــور ممکــن اســت کاتالــوگ اشــر
کاتالوگی غیررسمی باشد؟»

پاشر :آنها فهرست را برای شما گردآوری کردند؟
اشــر :مایــل بــودم خــودم ایــن کار را انجــام دهــم( ...خنــده)  ...آنهــا
میخواستند که یک کارآموز این کار را برایم انجام دهد.
پاشــر :در کاتالوگــی کــه شــما بــرای نمایشــگاه تهیــه کردیــد،
نوشــتهای از کیــرک وارنــدو ،۷کیوریتور ارشــد موزه ،هســت
کــه یکجورهایــی خــط بطالنــی بــر کار شــما میکشــد .ایــن
مسئله چهطور پیش آمد؟
اشــر :ایــن اتفــاق شــش هفتــه پیــش از افتتاحیــه افتــاد .بــه مــن
گفتنــد کــه میخواهنــد سیاســت مــوزه درمورد اســقاط آثــار را در
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پاشر :غیررسمی( ...خنده) . ...
اشــر( :خنــده) ...غیررســمی  ...بلــه .حیــرتآور اســت کــه وارنــدو
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ِ
فهرســت گردآوریشــده را اینقــدر سرســری میگیــرد
ایــن
درحالیکــه مســئلهی اســقاط آثــار بــرای مــوزه بینهایــت جــدی
اســت .ایــن فرآینـ ِد انتخــاب ،فراینــدی بســیار زمانبــر و پیچیــده
اســت .مــن نمیدانــم در ســر آنهــا چــه میگــذرد .شــاید هــدف
بیانیـهی او تســکین خاطــر اهداکننــدگان بــه مــوزه بــوده اســت،
یــا چیــزی شــبیه بــه آن .واقع ـا ً ایــدهای نــدارم .اینهــا مســائلی
هستند که در موردشان سؤال کردم اما پاسخی نشنیدم.
پاشــر :ممکــن اســت ایــن ســؤال را پیشتــر پاســخ داده
باشــیم ،امــا متوجــه شــدم نام شــما در میــان نــام هنرمندانی
کــه در دعوتنامــه درج شــدهاند بهچشــم نمیخــورد؛ هرچنــد
اسمتان در کاتالوگ هست .در این مورد صحبتی دارید؟
اش ــر :اولینبــــ ــاری ک ــه کیوریتــــ ــور نمایشــــ ــگاه (کیناسـ ـتِن
مکش ــاین) ۸ب ــه م ــن گف ــت ک ــه میخواهن ــد در کارم تغییرات ــی
اعمــال کننــد ،بــا جدیــت بــرای او نوشــتم کــه یــا کار مــن آنطــور
ک ــه درنظ ــر دارم پی ــش مـ ـیرود ،ی ــا درخواس ــتم ای ــن خواه ــد
بــود کــه نامــم از کاتالــوگ نمایشــگاه حــذف شــود ،همینطــور
از دعوتنامــه و پوســتر ،زیــرا در ارائـهی کاری کــه در آن دســت
ب ــرده ش ــده باش ــد فای ــدهای نمیدی ــدم .دس ــتیار کیوریت ــور ب ــا
مـــن تمـــاس گرفـــت و مـــرا ترغیـــب کـــرد کـــه در نمایشـــگاه
بمانــم .او بیانیـهی وارنــدو را برایــم فرســتاد و بــرای نخســتینبار
ای ــن فرص ــت را داش ــتم ک ــه محت ــوای آن را بررس ــی کن ــم .ت ــا
زمانیکـــه دعوتنامـــه بـــرای چـــاپ رفـــت ،نمیدانســـتم کـــه
میخواهـــم در نمایشـــگاه بمانـــم یـــا نـــه .امـــا باتوجـــه بـــه
بازخــوردی کــه از کار تــا بــه اینجــا دریافــت کــردهام ،خوشــحالم
که ماندم( ...خنده).
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پاشــر :از حرفهایتــان اینجــور دس ـتگیرم میشــود کــه
انگار آنها کنترل کار شما را در دست داشتند.
اشــر :خیلــی عجیــب و غیرعــادی اســت ...امــا اولینبــاری کــه
کاتالــوگ نهایــی را دیــدم و آن را در دســت گرفتــم ،زمــان
افتتاحیــه بــود .و نمونــهی اولی ـهای هــم ندیــده بــودم تــا دقیق ـا ً
دم زمان چاپ.
پاشــر :امــا کاتالــوگ همــان چیــزی اســت کــه اســاس کار
شما برای نمایشگاه را تشکیل میدهد.
اشر :بله.
پاشــر :بــه پافشــاری کیوریتــور ارشــد بــر گنجانــدن بیانی ـهای
درمــورد سیاســت مــوزه اشــاره کردیــد ،چهچیــز دیگــری در کار
شــما بــود کــه آنهــا تغییــر دادند یا میخواســتند تغییــر دهند؟
اشــر :آنهــا میخواســتند نوشــتههای تمــام صفحــات را بــا
ایکــس [ضربــدری] خاکســتری بپوشــانند تــا مــردم متوجــه
شــوند کــه ایــن یکــی از کاتالوگهــای معمــول مومــا نیســت.
همینطــور میخواســتند تیتــری بــه مــوازات عنــوان روی جلــد
اضافه کنند« :پروژهای از مایکل اشر».
پاشــر :امــا در نهایــت موافقــت کردیــد کــه روی جلــد تیتــر
«بههمــت مایــکل اشــر» چــاپ شــود .بهنظــر مــن کار
نامتعارفی بود .ایده از آنها بود؟
اشــر :ایــن کاری بــود کــه آنهــا از مــن خواســتند انجــام دهــم،
کــه البتــه صورتبنــدی عجیبــی هــم بــود زیــرا خــود آنهــا بودنــد
که فهرست را گردآوری کرده بودند( ...خنده).
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پاشــر :پیشتــر گفتیــد کــه آنهــا موقعیــت مکانــی کار را در
نمایشگاه عوض کردند.
اشــر :دقیق ـا ً عکــس آن چیــزی بــود کــه م ـن میخواســتم .نــه
تنهــا در یــک موقعیــت مکانــی متفــاوت بــود ،بلکــه مجبــور بــودم
شــکل و فــرم اینستالیشــن را از نــو طراحــی کنــم .امــا ،همچــون
ماجــرای گنجانــدن نوشــتهی وارنــدو ،راهــی بــرای کنــار آمــدن بــا
این مسئله نیز پیدا شد.
پاشــر :بلــه ،آنهــا کار شــما را روبــهروی اثــر بــورن نصــب
کردنــد ،کــه از قضــا دکریکوهــای متعلــق بــه مــوزه را هــم
شــامل میشــد .برایــم جالــب اســت بدانــم کــه آیــا هیچیــک از
ایــن آثــار دکریکــو از طریــق اســقاط و کنارگــذاری آثــار دیگری
از او بهدســت آمدهانــد .شــما امــکان پیگیــری ایــن اطالعــات
و نگاشتن یکجور تبارشناسی را نداشتید ،نه؟
اشــر :نــه ،نداشــتم .بــدم نمیآمــد ســر در بیــاورم کــه چگونــه
بایســتی خوانشــی درســت از کیفیــت تبــادالت گذشــته داشــت،
شاید این کار در حوزهی پژوهش تاریخی قرار بگیرد.
پاشــر :حساســیت ویــژهای هــم میطلبــد زیــرا همانطــور
کــه شــما اشــاره کردیــد ،مســئلهی تدویــن فهرســتی از آثــار
اصیــل در میــان اســت .درواقــع ،آنهــا از طریــق ایــن فرآینــد
میتوانند بازار را به نفع خود اداره کنند.
اشــر :دقیق ـاً .یکــی از دالیــل مــن بــرای انجــام ایــن کار مطــرح
کــردن ایــن ایــده بــود کــه مــوزه درگیــری زیــادی بــا بــازار دارد؛
نهتنهــا از طریــق ارائــهی الگوهایــی بــرای تعییــن فرمهــای
ایــدهآل تولیــد ،بلکــه همچنیــن از طریــق اســقاط آثــار هنــری ــــ
فــروش یــا مبادل ـهی آثــار بــا هرگونــه خدمــات یــا آثــار هنــری
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دیگــر .بــرای مــن تعــداد  ۴۰۳اثــر هنــری از ســال  ۱۹۲۹تــا کنــون
رقم بسیار قابلتوجهی است.
پاشــر :عــاوه بــر بــازار ،مســئلهی جنبــهی تاریخــی هــم
هســت :دخــل و تصــرف در خــود تاریــخ .گویــی اســقاط آثــار
هنــری راهــی باشــد بــرای بیــرون رانــدن نــام بســیاری از
هنرمنــدان از دفتــر تاریــخ ...از فهرســت آثــار هنــری اصیــل.
اشــر :پرسـشهای بیپاســخ بســیاری در ایــن مــورد هســت .و
نمیدانــم چهطــور بایســتی بــه آنهــا پاســخ گفــت .امــا در ایــن
مــورد بــا شــما موافقــم کــه مــوزه کام ـاً در شــکلدهی بــازار
هنرمنــد نقــش دارد .در مــورد هنــر معاصــر ،بــازار ارزیابــی
کوتهبینانــهای از آثــاری داشــته کــه در عمــل تولیــد هنــری
ســهیم بودهانــد .در نمایشــگاهی نظیــر «مــوزه همچــون الهـهی
هنــر» ،مومــا مشــخصا ً هنرمندانــی را انتخــاب میکنــد کــه
آثارشــان در بــازار از ارزش برخوردارنــد .چنیــن فرآینــدی ،کــه
محــدود بــه مــوزهی هنــر مــدرن هــم نیســت ،ثبــات فرهنگــی و
اقتصادی را تولید و بازتولید میکند.
پاشر :نوشتن و بازنویسی تاریخ . ...
اشــر :نمیدانــم ،منظــورم ایــن اســت کــه باتوجــه بــه تجربـهی
شــخصی خــودم و افــکاری کــه گاه در ســر داشــتهام ،گمــان
میکنم مسئله چیزی ورای پول است.
پاشر :کدام مسئله؟
اشــر :هنــر ...امــا تجربـهی مــن در مــوزه مــرا متقاعــد نکــرد کــه
هنــر از تبــادالت اقتصــادی جــدا شــده اســت .و ایــن مایــهی
تأسف است.
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پاشــر :آیــا شــما خودتــان را هنرمنــدی تلقــی میکنیــد کــه
کارش در بازار ارزش دارد؟
اشر :نمیدانم موزه چه فکری در این مورد میکند.
پاشــر :ایــن اولینبــاری نیســت کــه شــما در نمایشــگاهی در
موزهی هنر مدرن حاضر شدهاید.
اشــر :ســال  ۱۹۶۹در نمایشــگاه «فضاهــا» شــرکت کــردم.
خــدای مــن ،فوقالعــاده بــود .کیوریتــور (جنیفــر لیخــت) ۹از هــر
کاری کــه مــا میکردیــم حمایــت میکــرد ،فــارغ از آنکــه خودش
بــا آن کار موافــق باشــد یــا نــه .تجربـهی کامـاً متفاوتــی بــود .او
احتما ًال بسیار جلوتر از زمانهی خودش بود.
پاشــر :آیــا در گذشــته مومــا بیشتــر بــا هنرمنــدان معاصــر
کار نمیکــرد ،درحالیکــه اکنــون بیشتــر سروشــکل یــک
مــوزهی تاریخــی را دارد؟ منظــورم ایــن اســت کــه بخشــی از
برنامـهی آلفــرد بــار ۱۰در ابتــدا ،در ســال ۱۹۲۹ایــن نبــود؟ نهــا ِد
موما آنزمان جور دیگری بود...
اشــر :بلــه ،مــن هــم همینطــور فکــر میکنــم .آنهــا چــارهای
نداشــتند جــز آنکــه بــه زمــان حــال بیندیشــند؛ طــی دهههــای
 1930و  1940و  1950بــا افــرادی کار میکردنــد کــه بــا جدیــت
مشــغول تولیــد بودنــد ...بهنظــر میرســید کــه ایــن رونــد حتــی
تا دههی  1970هم ادامه پیدا کند.
پاشــر :در کاتالــوگ شــما بــه ایــن نکتــه پــی بــردم کــه خیلــی از
آثــار اســقاطی مدتزمــان اندکــی پــس از خلــق شدنشــان
به موزه راه یافتند.
اشـــر :اگـــر ایـــرادی نمیبینیـــد کـــه بـــه بیانیـــهی وارنـــدو بـــاز

۹۸

گردی ــم ،ب ــه نکت ـهای جال ــب اش ــاره کن ــم؛ او هرگ ــز درم ــورد آث ــار
محذوف ــی ک ــه م ــوزه نخس ــت خری ــداری ک ــرده اس ــت صحب ــت
نمیکن ــد .بهنظ ــر میرس ــد ک ــه او اغل ــب درم ــورد آث ــار اهدای ــی
ی ــا وقفش ــده ح ــرف میزن ــد .در فهرس ــت آث ــار دریافت ــی م ــوزه
میتـــوان مشـــاهده کـــرد کـــه بســـیاری از آثـــار بـــا بودجـــهی
موزه خریداری شدهاند.
پاشــر :همانطــور کــه پیشتــر ذکــر آن رفــت ،بهمــرور زمــان
ایــن مــوز ه بیشتــر بــه نمایــش هنــر گذشــته میپــردازد تــا
عرضـهی آثــار معاصــر .بنابرایــن ،در چنیــن نهــادی مســئلهی
الحــاق و اســقاط آثــار بیشتــر موضوعیــت پیــدا میکنــد.
درمــورد مــوزهی معاصــر بــرای کســی چنیــن ســؤالی مطــرح
نمیشــود .در همیــن رابطــه ،بــد نیســت نگاهــی بیندازیــم بــه
آثــاری کــه مــوزه در یــک زمــان مشــخص از مجموعــهی
«دائمــی» خــود بــرای بــه نمایــش گذاشــتن برمیگزینــد.
بهعبارت دیگر ،در مورد گردش مجموعهاش؟
اشــر :بلــه ،ســؤال فوقالعــادهای اســت ...کــه در واقــع یکــی از
محرکهــای مــن بــرای پیگیــری ایــن فهرســت بود .روشـنترین
و آشــکارترین جنبههــای پــروژهی مــن بــه ایــدهی شــکلگیری
مجموعــه ،تاریـ ِـخ [ ]historyگزینــش آثــار مجموعــه ،و نیــز بــه
تجارتــی میپــردازد کــه در مــوزه در جریــان اســت و چیــز
بســیاری در مــورد آن گفتــه نمیشــود .یکــی از بخشهــای
غیرمســتقیمتر کار مــن از بحثــی ریشــه میگیــرد کــه حــول
چگونگــی اســتفاده از پــول حاصلآمــده از اســقاط میچرخــد.
بــه بــاور مــن ،بیشتــر ایــن حذفهــا بــه قصــد تجــارت یــا خریــد
آثــار جدیــد بــرای مجموعــه صــورت میگیرنــد .هرچنــد اینطــور
بهنظــر میرســد کــه مــردم روزب ـهروز بیشتــر ایــن فرضیــه را
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بــاور میکننــد کــه عایــدی حاصــل از اســقاط آثــار هنــری از مــوزه،
صــرف هزینههــای نگ ـهداری ســاختمان یــا خدمــات میشــود.
بــه مقالـهای برخــوردم از گلــن لــوری[ 11مدیــر مومــا] کــه درمــورد
ضــرورت ایــن امــر صحبــت میکــرد .درحقیقــت ،مثالهایــی
مــیزد از نحوههــای خــرج شــدن ایــن پــول .نمیدانــم نظــر
اهداکنندگان در این مورد چه بوده است؟
یکــی دیگــر از جنبههــای غیرمســتقیم کار مــن مربــوط میشــود
بــه رابطـهی طبقــات کارگــر بــا افــزودن آثــار هنــری بــه مــوزه یــا
حــذف آنهــا .برایــم ســؤال بود کــه چرا این طبقات با مســئلهی
اســقاط مخالفانــد ،و البتــه کــه آنهــا در ایــن مــورد تنهــا
نیســتند .ایــن یکــی از موضوعاتــی اســت کــه بــه نظــرم بســیار
پیچیــده و درعیــن حــال واقعــا ً جالــب اســت .گمــان میکنــم
یکــی از دالیــل مخالفتشــان ایــن اســت کــه آنهــا آگاهانــه یــا
ناآگاهانــه متوج ـه ایــن حقیقــت هســتند کــه ایــن کار[]labor
آنهاست که امکان خرید این آثار را فراهم کرده است.
پاشر :منظورتان از چه طریقی است؟
اشــر :منظــورم ایــن اســت کــه کار و زحمــت آنهــا بهانــدازهی
ی بــرای مالــکان شــرکتها ســود رقــم زده اســت تــا بــه
کافــ 
خریــد آثــار هنــری مبــادرت ورزنــد .هدایــای عرضهشــده بــه
مــوزه اغلــب نتیجـهی ایــن خریدهــا هســتند .آنگاه کــه ایــن آثــار
هنــری عمومــی شــوند ،یعنــی وارد مجموعــهی مــوزه شــوند،
بخشــی از فرهنــگ آن اجتمــاع خواهنــد بــود و هنگامــی کــه
نهادهــا یــک کار را کنــار میگذارنــد یــا میفروشــند ،دارنــد آن
اثــر را از اجتمــاع دور و از آگاهــی جامعـهای حــذف میکننــد کــه
چنیــن آثــاری برایشــان تبدیــل بــه متعلقاتــی ارزشــمند
شــدهاند .و گمانهزنــیاســت امــا واقع ـا ً فکــر میکنــم حقیقــت
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دارد ،اینکــه مــردم پیونــد و رابطـهای عمیــق و تنگاتنــگ بــا ایــن
آثــار هنــری دارنــد ،نهتنهــا بهخاطــر کار و زحمــت خودشــان،
بلکــه بـ ه ایــن خاطــر کــه در ایــن جوامــع زندگــی میکننــد و آثــار
هنــری بخشــی از ایــن جوامــع میشــوند و بــه همیــن دلیــل
اســت کــه بــاز پــس دادن آنهــا برایشــان دشــوار و
مخالفتبرانگیز است.
پاشــر :حــرف جالبــی میزنیــد .انــگار چنیــن چیــزی میتوانــد
بــه بیاعتمــادی جامعــه نســبت بــه مــوزه ختــم شــود .اینکــه
مــوزه مجموعــهای از آثــار را گــردآوری کــرده و بــه آنهــا
ارزش و اعتبــار بخشــیده اســت ،و بعــد رهاشــان کــرده،
گویی دیگر ارزشمند نیستند...
اشر :بله.
پاشــر :بــه نظــر مزورانــه و فریبکارانــه میرســد کــه عــدهای
تاریخــی بســازند و ســپس چندســال بعــد آن را بــه یــک چیــز
کامالً متفاوت تغییر دهند.
اشــر :فرامــوش نکنیــد کــه مســئوالن مــوزه فکــر میکننــد
مــردم واقع ـا ً بهراحتــی فرامــوش میکننــد ــــ ایــن حس ـی اســت
کــه هرازچندگاهــی در ایــنمــورد پیــدا میکنــم .ایــن اســت کــه
ســهل و آســان میبیننــد کــه بــا ایجــاد ایــن تغییــرات ،تاریخهای
متعدد ومتفاوتی رقم بزنند.
پاشــر :بنابرایــن مقاومــت در مقابــل اســقاط آثــار هنــری
هم هواداران خودش را دارد.
اشــر :اینطــور فکــر میکنــم .مث ـاً چندمــاه پیــش کــه مرکــز
لینکُلــن ــــ هرچنــد کــه مــوزه نیســت ــــ درصــدد بــود تــا از شــر آثار
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جونــز خــاص شــود ،اعتــراض گســتردهای صــورت گرفــت و در
نهایت خروج کارها میسر نشد.
پاشر :مردم به آنها خو گرفتهاند.
اشــر :بلــه ،نمیشــود از مــردم انتظــار داشــت کــه فرامــوش
کننــد .ایــن آثــار جــزوی از دانــش و آگاهــی آنهــا شــدهاند.
بایســتی درک کنیــم آنچــه درمعــرض دیــد اســت ،بــه جریــان
دانــش [عمومــی] ورود میکنــد .معلــوم اســت کــه نمیتــوان
دانــش و آگاهــی مــردم را از آنــان ربــود بــدون آنکــه صدایــی از
آنها بلند شود.
پینوشت:
پــس از مــوزهی هنرمــدرن ،نمایشــگاه بــه مــوزهی هنــر معاصــر
سـندیگو (در منطقـهی الجــوال) منتقــل شــد و از  ۲۵ســپتامبر
 ۱۹۹۹تــا  ۹ژانویــهی  ۲۰۰۰برپــا بــود .اشــر بهشــکل
پرســشبرانگیزی بــه نمایشــگاه ســندیگو دعــوت نشــد،
اگرچــه برداشــت او آن بــود کــه کاتالــوگ اســقاط  ۱۹۲۹تــا
 «۱۹۹۸بهعنــوان اثــری پذیرفتــه شــده کــه قــرار اســت در
نمایشهــای بعــدی نیــز حضــور داشــته باشــد» ،12بــا ایــن ایــده
کــه کار مشــابهی (کاتالــوگ اســقاط) بــرای هریــک از اماکــن
برگــزاری نمایــش تولیــد کنــد .بنــا بــه گفتــهی کیناســتن
مکشــاین ،کیوریتــور نمایشــگاه ،چنیــن تداومــی در همــکاری
هرگــز مطــرح نشــده بــوده اســت .هنگامیکــه اشــر درمــورد
«حــذف» خــود از نمایشــگاه ســؤال کــرد ،بــا ایــن پاســخ مواجــه
شــد کــه چنانچــه او در نمایشــگاه سـندیگو شــرکت میکــرد،
کاری غیراخالقــی مرتکــب شــده بودنــد .زیــرا در آن صــورت او
تنهــا هنرمنــد آنجــا میبــود کــه بــا حمایــت مالــی مــوزه اثــر خــود
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را تولیــد کــرده اســت .در حقیقــت ،مومــا در«مــوزه بهمثابــه
سرچشــمهی الهــام» بهطــور خــاص از آثــار شــش هنرمنــد ــــ
مایــکل اشــر ،دنیــل بــورن ،جنــت کاردیــف ،13مــارک دایِــن،14
لوئیــس لولــر و فــرد ویلســون ــــ حمایــت مالــی کــرد .از میــان آن
شــش نفــر ،تنهــا اشــر و بــورن بــه س ـندیگو دعــوت نشــدند.
پــس از س ـندیگو ،قــرار بــر ایــن بــود کــه نمایــش بــه مــوزهی
ر ِینــا ســوفیا ۱۵در مادریــد ســفر کنــد .هرچنــد ،حیــن نوشــتن ایــن
متــن ،از روابــط عمومــی مومــا شــنیدم کــه «ســفر بــه مادریــد
دیگر در برنامه نبود».
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آدر َین پایپر
ترجمهی مهسا محمدی
۱

گالریها و موزهها فضاهایی عمومیاند.
فضاهــای عمومــی میادیــن سیاس ـیای هســتند کــه قــدرت در
آنهــا کســب میشــود ،بهرســمیت شــناخته میشــود ،تضمیــن
میشــود ،بهپرســش کشــیده و یــا تهدیــد میشــود ،از دســت
قــدرت
مــیرود و دوبــاره بهدســت میآیــد .مادامیکــه روابــط
ْ
ْ
ایدئولوژیــک کارآمــد و بازیگــران
پایــدار باشــد و برنامهریــزی
بــرای دســتیابی بــه منافــع شخصیشــان بــا یکدیگــر همــکاری
کنند تشخیص این برهمکنشها دشوار میشود.
گالریهــا و موزههــا امــا میادیــن سیاســیایاند کــه دیگــر
چنین شرایطی در آنها برقرار نیست.
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آدریان پایپر،
از مجموعهی خودنگاره
«،1974 ،»Mythic Being
مرکز هنری واکر ،نیویورک.

 .1روابــط قــدرت ناپایدارنــد .بســیاری از هنرمنــدان هــرروزه
بیشتــر و بیشتــر اشــتیاق خــود را نســبت بــه منطبــق کــردن
فــرم و محتــوای فعالیتشــان بــا الزامــات اســتثمارگرایانهی
هنــری «جریــان اصلــی» از دســت
تولیــد و توزیــع کاالی
ِ
میدهنــد .بســیاری از مخاطبــان هنــر روزبـهروز ایــن هنـر ِ اغلــب
گیجکننــده ،پراطــوار و شــیک امــا درعیــن حــال بیســروته را
غیرقابلتحملتــر مییابنــد .بســیاری از منتقــدان دیگــر
نمیخواهنــد نقــش داور و اشــاعهدهندهی هنــری را ایفــاکننــد
که روزبهروز ابلهانهتر و بیربطتر از پیش مینماید.

 .2برنامهریــزی ایدئولوژیــک دیگــر مؤثــر و کارآمــد نیســت.
اصــل «هنــر بــرای مــردم» دارد بهتدریــج جایگزیــن اصــل «هنــر
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آگاهــی تدریجــی ،دردنــاک و
بــرای هنــر» میشــود .یکنــوع
ِ
شرمســارانه نســبت بــه دنیایــی ورای دنیــای هنــر درحال رســوخ
بــه بافتــار هنــر واالســت؛ آگاهــیْ نســبت بــه دنیایــی کــه در آن
فقــر ،ب ـیکاری ،تبعیــض ،گرســنگی و جنــگ وجــود دارد .چنیــن
مســائلی پــرده از خودمحــوری و ابتذالــی برمیدارنــد کــه اســاس
دغدغههــای غالــب در هنــر «جریــان اصلــی» را تشــکیل دادهانــد.
 .3بــرای بازیگــران ــــ یعنــی همـهی مــا ــــ دیگــر اشــتیاقی نمانــده
اســت تــا بــا یکدیگــر بــه منافــع شــخصی خــود دســت یابیــم.
بســیاری از هنرمنــدان تمایــل کمتــری بــه پرداخــت بهــای
موفقیــت دارنــد .یعنــی آمادهانــد تــا خودمختــاری خالقانــهی
ش را قربانــی کننــد ،و درعــوض بیشتــر عالقــ ه دارنــد از
خویــ 
جانـــــــب تشــــــکیالت سیاســــی و اجتماعــ ـی مشــــــخصی کــه
نمایندگــی میکننــد صحبــت کننــد .بســیاری از بازدیدکننــدگان
بهطــور روزافــزون پذیــرای ایــن محتــوای سیاســی و اجتماعــی
میشــوند و هنــر واالی بهلحــاظ سیاســی خنثایــی که در ســطح
دکوراســیون داخلــی باقــی میمانــد دیگــر بــرای آنهــا
رضایتبخــش نیســت .بســیاری از منتقــدان بهجــای ادامــه
دادن بــه مهملپراکنــی ،بــا جدیــت تمــام انتخــاب کردهانــد کــه
این گرایش را حمایت کنند و به آن صدایی رسا ببخشند.
گالریهــا و موزههــا میادیــن سیاســیایاند کــه در آنهــا
اســتراتژیهای رویارویـــــــی و اجتنــــــاب محاســـــبه میشــوند،
تمریــن دیپلماســی صــورت میگیــرد و تســلیحات آزمایــش
میشــوند؛ همگــی درخدمــت منافــع واگــرا و اغلــب متعــارض.
مــا کــه دوشــادوش یکدیگــر بــه گالریهــا و موزههــا هســتی
بخشــیدهایم ،نــه تماشــاچی بلکــه شــرکتکنندهایم ،مــا نــه
بیننــــده بلکــــه بازیگرانـــــی هســـــتیم کــه شـــــگردهایی بـــــرای
پیشبــرد منافــع شــخصیمان طرحریــزی و اجــرا میکنیــم.
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دلبســتگی من سیاسیســازی تاموتمام بافتار کنونی جهـــان هنر
اســت .مایلــم تــا شــما را بــا افــرادی روبـهرو کنــم کــه بــا آن بافتــار در
فرم کنونیاش بیگانه و ناآشــنا هســتند ،میخواهم با مکانیســم
دفاعیتــان در مقابــل آنهــا مواجــه شــوید :مکانیسـمهای تــرس،
خصومــت،دلیلتراشــی و عقبنشــینی (چهــار مزاحــم اخاللگــر
بهاضاف ـهی سیســتمهای هشــداردهنده) .اگــر تمایــل شــما بــه
لــذت بــردن اســت ،پــس عالئــق مــا در دو ســوی مخالفانــد .اگــر
بــه دســتهبندی عالقــه داریــد ،پــس عالیــق مــا مغایــر یکدیگرنــد.
اگر میل دارید ســرگرم شــوید ،منابع جدیدی برای ســرمایهگذاری
لحــاظ کنیــد یــا کســب فرهنــگ کنیــد ،بنابرایــن تمایــات مــا
سازشناپذیرند.
ی و هوشــیاری
چنانچــه بــه درهمآمیــزی مجــدد آگاهــی هنــر 
اجتماعیتان میل و رغبت دارید ،پس عالئق ما همگرایند.

ارجاعات
 .۱آدریــــــن پایپــــــر ( )Adrian Piperهنرمنــــد مفهومــــــی و
فیلسـوف کانتی اهل آمریکا و متولد  ۱۹۴۸است .ـم.

٭ این مقاله اولینبار اینجا منتشر شده است:
Art of Conscience: The Last Decade (Dayton, OH:
 )Wright Universty, 1980و ســپس در اثــر آدریــان پایپــر
Out of Order, Out of Sight, vol 2, Selected Writings
in Art Criticism1967-1992 (Cambridge.MA: MIT
.Press.1996). 43-44
نسخهی کنونی از کتاب پایپر برداشته شده است.
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درخواســت برای اســتعفاء فوری تمامی
افــــراد وابســــته به خانــــــــدان راکفلــــــر از
هیئــت امنــای مــوزهی هنــر مــدرن ()1969
گوریال آرت اکشن گروپ Guerrilla Art Action
)GAAG( puorG
ترجمهی اشکان جیهوری

۱

گروهــی از ابــر ثروتمنــدان از هنــر بــه عنــوان روشــی بــرای
خودســتایی و شــکلی از مقبولیــت اجتماعــی اســتفاده میکننــد.
آنهــا هنــر را تبدیــل بــه لباســی مبــدل و نقــاب کردهانــد ،بــه
پوششــی بــرای مداخــات بیرحمان ـهی خــود در تمامــی وجــوه
سطوح ماشین جنگ در سراسر جهان.
و
ِ
ایــن افــراد میخواهنــد بــا هدایایــی از خونبهــای بیگناهــان و
بخشــیدن و اهــداء آثــار هنــری بــه مــوزهی هنــر مــدرن ،جــرم و
گنــاه خــود را بشــویند .مــا بــه عنــوان آرتیســت فکــر میکنیــم تــا
زمانیکــه مــوزهی هنــر مــدرن بــه پذیــرش ایــن پولهــای کثیــف
ادامــه دهــد هیــچ نــوع توجیــه اخالقــی بــرای ادام ـهی حیــات و
کار آن نهــاد وجــود نــدارد .مــوزه بــا قبــول هدایــای کثیــف از ایــن
افراد ثروتمند ،تمامیت هنر را به نابودی میکشاند.
از ابتــدای تأســیس مــوزه ،کنتــرل واقعــی سیاس ـتهای آن در
دســتان ایــن افــراد بــوده اســت و آنهــا نیــز بــا ایــن قــدرت
توانســتهاند ایدههــای آرتیسـتها را تحــت کنتــرل و ســلطهی
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خــود دربیاورنــد؛ هنــر را از هــر شــکلی از اعتــراض اجتماعــی و
اعــام جــرم علیــه نیروهــای ســرکوبگر در اجتمــاع خالــی و تهــی
کردهانــد و در نتیجــه هنــر را بــه امــری کامــاً بیارتبــاط بــا
بحرانهای اجتماعی موجود تبدیل کردهاند.
 .1بــر اســاس گفتههــای فردینانــد الندبــرگ [()1995-1902
روزنامهنــگار امریکایــی ] ،در کتابــش بــا عنــوان «ثروتمنــد و
ابرثروتمنــد» ،خانــدان راکفلــر  65درصــد از شــرکت اســتاندارد
اویــل را در اختیــار دارد؛ در ســال  ،1966طبــق گفتههــای ســیمور
هــرش [( )1937نویســنده و روزنامهنــگار امریکایــی] در کتــاب
«جنگافزارهــای شــیمیایی و بیولوژیــک» ،شــرکت اســتاندارد
اویــل کالیفرنیــا ــــ کــه در حــوزهی منافــع خــاص دیویــد راکفلــر
قــرار دارد (رئیــس هیئــت امنــاء مــوزهی هنــر مــدرن) ــــ یکــی از
کارخانههــای خــود را بــه مرکــز تکنولــوژی یونایتــد ( )UTCو بــه
هدف اختصاصی تولید بمب ناپالم اجاره داده است.
.2طبــق گفتههــای الندبــرگ ،بــرادران راکفلــر صاحــب  20درصــد
از شــــرکت هوافضــــای مکدانـــــل هســــتند (تولیدکننـــــــدهی
هواپیماهــای جنگنــدهی فانتــوم و بانشــی کــه در جنـــــگ کــره
مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد) .بــه گفتــهی هــرش ،شــرکت
مکدانــل در تحقیقــات مربــوط بــه تولیــد جنگافزارهــای
شیمیایی و بیولوژیک مشارکتی عمیق دارد.
 .3بــه گفت ـهی جــرج تایــر در کتــاب «کس ـبوکار جنــگ» ،بانــک
چیــس منهتــن (کــه دیویــد راکفلــر رئیــس هیئــت مدیــرهی آن
اســت) ــــ و نیــز شــرکت هوافضــای مکدانــل و خطــوط هوایــی
آمریــکای شــمالی (یکــی دیگــر از دارائیهــای خانــدان راکفلــر) ــــ
در کمیت ـهی شــورای مشــورتی صنایــع دفاعــی ( )DIACحضــور
دارد کــه بــه عنــوان خــط ارتباطــی بیــن تولیدکننــدگان داخلــی
اســلحه و مذاکــرات لجســتیک بینالملــل ( )ILNعمــل میکنــد
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گوریال
آرت اکشن گروپ،
«حمام خون»،
پرفورمنس.1969 ،

و مســتقیم بــه شــاخهی مســائل امنیــت بینالملــل در پنتاگــون
گزارش میدهد.
بنابرایــن مــا خواســتار اســتعفای فــوری تمامــی اعضــای خاندان
راکفلر از هیئت امنای موزهی هنر مدرن هستیم.
نیویورک 10 ،نوامبر  ،1969گوریال آرت اکشن گروپ [گروه
اقدام هنر چریکی] ،جان هندریکس ،جین توش

ارجاعات:
 . ۱گوریــا آرت اکشــن گــروپ یــا گــروه اقــدام هنــر چریکــی در
ســال  1969شــکل گرفــت .ایــن گــروه معتقــد بــود کــه هنــر بــه
ســود اقتصــادی و منافــع شــخصی آلــوده شــده و بایــد بــه
روشهــای غیرخشــونتآمیز مراکــز هنــری و رســانهای را بــه
سخره گرفت و به رویکردهای آنها اعتراض کرد.ـم.
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بیانیهی درخواستها ()1969
ائتالف شاغالن هنری
ترجمهی اشکان جیهوری

الــف .در خصــوص موزههــای هنــری بهطــور کلــی ،ائتــاف
شاغالن هنری درخواستهای زیر را مطرح میکند:
 .1بــرای آنکــه اعضــای هیئــت امنــای موزههــا بتواننــد همچنــان در
سیاسـتگذاری موزههــا نقــش فعالــی داشــته باشــند ،بایدهیئت
امنــا متشــکل از یکســوم کارکنــان مــوزه ،یکســوم حامیــان مالی
و یکســوم آرتیســتها باشــد .تمامــی برنامههــا ،شــیوهها و
تصمیمهــا بایــد در راســتا و بــه نفــع مــوزهای آوانگاردتــر،
هنــری میــراث
آزاداندیشتــر و دموکراتیکتــر باشــد .آثــار
ْ
فرهنگـیای هســتند کــه بــه مــردم تعلــق دارنــد ،هیــچ اقلیتــی حــق
اعمــال کنتــرل بــر آنهــا را نــدارد؛ بنابرایــن ،انتخــاب هیئــت امنــاء بر
مبنای فاکتورهای مالی و تجاری باید ملغی شود.
 .2ورود بــه تمامــی موزههــا و در تمامــی اوقــات بایــد رایــگان
باشــد و بــرای پذیرایــی از قشــر کارگــر بایــد عصرها نیز باز باشــند.
 .3تمامــی موزههــا بایــد تــا جایــی تمرکززدایــی شــوند کــه
فعالیتهــا و خدماتشــان بــه جوامــع سیاهپوســت،
پورتوریکوییهــا و اصــو ًال کلیــهی اقلیتهــا نیــز راه یابــد.
موزههــا بایــد از برگــزاری رویدادهایــی حمایــت کننــد کــه بــه
شناســاندن ایــن جوامــع پرداختــه و تحــت کنتــرل خــود ایشــان
ـی سراســر شــهر را بــه
اداره شــوند .آنهــا بایــد ســاختارهای فعلـ ِ
موزههــای نیمکتــی (ســرپایی) ارزان و منعطــف و یــا مراکــز
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فرهنگــی تبدیــل کننــد تــا دیگــر داغ ننــگ پذیرایی ویژه از اقشــار
ثروتمند جامعه بر پیشانیشان دیده نشود.
 .4در تمامــی موزههــا بایــد بخــش ویــژهای تحــت اداره و کنتــرل
آرتیس ـتهای سیاهپوســت و پورتوریکویــی بهوجــود آیــد و بــه
نمایــش و عرض ـهی موفقیتهــا و دســتآوردهای آرتیس ـتهای
سیاهپوســت و پورتوریکویــی اختصــاص یابــد ،بهویــژه در
شهرهایی که این (یا دیگر) اقلیتها حضور پررنگی دارند.
 .5موزههــا بایــد زنــان آرتیســت را تشــویق کننــد تــا بــر قرنهــا
آســیب وارده بــه تصویــر زن بهعنــوان یــک آرتیســت غلبــه کــرده و
مرهــم بگذارنــد؛ بــرای نیــل بــه ایــن هــدف بایــد در نمایشــگاهها،
خریدهــای موزههــا و کمیتههــای گزینــش هنــری فرصــت عرضــه
و نمایش برابر برای جنسیتهای مختلف فراهم شود.
 .6در هــر شــهر حداقــل یــک مــوزه بایــد فهرســتی بــهروز از
تمامــی آرتیس ـتهای ســاکن در همــان منطقــه را تهیــه کنــد،
فهرستی که قابل ارائه و انتشار عمومی باشد.
 .7کارکنــان و مقامــات مــوزه بایــد بــه مناصــب عمومــی دســت
یابنــد و از نفــوذ و اثرگــذاری سیاســی خــود در موضوعاتــی کــه
بــه رفــاه آرتیســتها ارتبــاط دارد اســتفاده کننــد ،از قبیــل
کنتــرل اجارهبهــای مســکن آرتیســتها ،قانونگــذاری بــرای
حقــوق آرتیس ـتها و اصــو ًال هــر آنچــه بهطــور مشــخص بــه
آرتیســتهای ســاکن در منطقــهی آنهــا مربــوط میشــود.
بهطــور خــاص ،موزههــا ،بهعنــوان نهادهــای مرکــزی و محــوری،
بایــد نســبت بــه بحرانهایــی کــه حیــات بشــر را تهدیــد میکننــد
مترصــد و آگاه باشــند و از حکومــت بخواهنــد تــا مشــکالت
زیســت محیطــی را همتــراز بــا موضوعاتــی همچــون جنــگ و
سفرهای فضایی قرار دهد و به آنها رسیدگی کند.
 .8در برنامههای هنری نمایشــگاهها باید به آثار آرتیسـتهایی
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کــه توســط گالریهــای تجــاری مــورد بیمهــری قــرار گرفتــه و
فرصتــی بــرای عرضــه ندارنــد توجهــی ویــژه شــود .موزههــا نیــز
بایــد از تولیــد و نمایــش چنیــن آثــاری در خــارج از محیــط کاری
خود حمایت مالی کنند.
ب .تازمانیکــه حداقــل دســتمزد بــرای تمامــی افــراد جامعــه
تصویــــب و تضمیـــــن نشـــــده اســـــت ،وضعیـــــت اقتصـــــادی
آرتیستها باید با روشهای زیر بهبود پیدا کند:
 .1بایــد بــه آرتیســت یــا ورث ـهی او بابــت تمامــی آثــاری کــه در
مکانهایــی بــا هزینـهی ورودی بــه نمایــش درآمــده حقاالجــاره
پرداخت شود ،چه آرتیست مالک آن اثر باشد و چه نباشد.
 .2بایــد از ســود حاصلــه از فــروش مجــدد یــک اثــر هنــری
درصدی نیز به آرتیست اثر یا ورثهی او تعلق گیرد.
 .3بایــد از مالیــات بــر فــروش آثــار هنــری آرتیســتهای
درگذشــته یــک صنــدوق مالــی امانــی تشــکیل شــود .کمــک
هزین ـه ،بیم ـهی ســامت ،کمــک بــه وابســتگان آرتیس ـتها و
دیگــر منافــع اجتماعــی از موجــودی ایــن صنــدوق تأمیــن و
پرداخت شود.

٭ایــن بیانیــه بــه شــکل جمعــی نوشــته و بهصــورت جــزوه در
ســال  1969توزیــع شــد .بیانیــه در مقالــهای از لوســی لیپــارد
(منتقــد و نویســندهی هنــری) بــا عنــوان «ائتــاف شــاغالن
هنــری :نــه صرفــا ً یــک تاریــخ» ،در دورهی  180مجلــهی هنــری
«استودیــــــو اینترنشـــــنال» ،شمــــارهی ( 927نوامبــــر ،)1970
صفحات  174-171به چاپ رسید.
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ماهنامه الکترونیکی زمینه
صاحب امتیاز و مدیرمسئول
سردبیر
دبیرتحریریه

مهر  ،1۴۰۰شماره۰۱۹ :
محمد مهمانچی
شورای سردبیری زمینه
سیاوش خائف

مترجمان

گلناز صالح کریمی ،اشکان جیهوری ،مهسا محمدی

ویراستار

دلناز ساالربهزادی

مدیرهنری
طراح گرافیک

پیمان پورحسین (استودیو کارگاه)
سپیده هنرمند (استودیو کارگاه)

روابط عمومی و دبیر اجرایی

فریده ابطحی

دبیر رسانههای اجتماعی

یاسمن نوذری

مدیر فناوری
مدیر فنی
مشاور بازاریابی
دستیار اجرایی
مدیر پلتفرم آفالین
تولید محتوا
مالتی مدیا

پرهام مرادی
اشکان قویدل (آرمانپردازان نوژن)
آناهیتا علیمی
کیانا ابریشمی و هلیا رضایی
نازنین فتاحی
نگار کریمخانی
آبان فاضل

با سپاس از

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

(بهترتیب حروف الفبا)

آری ــن قوی ــدل ،آری ــا کس ــایی ،کی ــارش علیم ــی ،مین ــو عم ــادی ،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.

