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با انتشار این شماره، جلد یکِم فصل نامه ی هنری کارنما در خدمت شما خواهد 

بود. در آستانه ی نوروز ۹۷، با خود و شما پیمان می بندیم که از بهبود آن چه تاکنون 

ساخته ایم، دست بر نداریم و نوآوری را جبری حرفه ای برشمریم. دربرابر، امیدمان 

این اســت که پشــتیبانی های شــما، ادامه  ی این کوشــش ها را تضمین کند. در ســه 

شــماره ی پیشین کوشیدیم بر آن گوشــه هایی از هنر جهان نور بتابانیم که در ایران 

بیش ازاندازه مورد بی توجهی قرارگرفته اند. نخستین شماره ، پاسخی بود به بی خبری 

مــا از نمایشــگاه های دوره ای، شــماره ی دو بــه پیوندهای هنر و امر جنســی توجه 

می کرد، و اکنون در شــماره ی ســه، به هنری می پردازیم که متاســفانه به  دلیل های 

رنگارنگ در هنر ایران نادیده گرفته شده است: تاثیر انقالب دیجیتال بر هنر سده ی 

  .۲۱
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افزون بر این ها، در این شــماره گزارشی منتشر می کنیم از مهسا بیگلو درباره ی 

مــوج تــازه ای از ساخت وســازهای مــوزه ای در امریــکا کــه دامنــه ی آن از نهادهــای 

قدرت منــدی چــون موزه ی هنرهــای مدرن )ُممــا( تا گالری هــای چندملیتی ای چون 

»پیــس« را دربرمی گیــرد. در زمســتان ۹۶، بخــش گفتارهــای کارنمــا میزبــان بهمن 

کیارســتمی و آریا کســایی بــود که به ترتیب بــه نمایش فیلم »منیــر« درباره ی منیر 

فرمان فرمایــان، و مــروری بــر پُرژه های بایگانــی اســتودیو کارگاه اختصاص یافتند. 

نازنیــن نوروزی در فرامتن شــماره ی ســه، زیباشناســی کم یابی را بــا مجموعه ای از 

کارهای عبدالرضا امین الری ارایه کرده است. در این بخش، هر فصل بین شش تا نه 

صفحه از مجله را در اختیار یک هنرمند می گذاریم تا آن را در قالب چیزی نزدیک به 

»کتاب هنرمند« کار کند. 

نمایشــگاهی بــزرگ در »موسســه ی هنر معاصر باســتن« با نــام »هنر در عصر 

اینترنــت: ۱۹۸۹ تــا امــروز« زمینه  را برای طرح موضوع فراهم کرده اســت و نقد ُســها 

ســقازاده می کوشــد شــماری از مهم ترین امیدها و نیز چالش های جدِی پیش روی 

آفرینش و ارایه ی چنین هنری را مورد توجه قرار دهد. نقد مهسا بیگلو بر نمایشگاهی 

در موزه ی »ِهرش ُهرن« در واشینگتن  که تنها بر پنج هنرمند تمرکز کرده بود، فضای 

بیش تــری برای بررســی کارهایــی در اختیار می گذارد کــه می توان گفــت اکنون وارد 

»کانــون« هنــر دیجیتــال شــده اند. حســین ایالتــی جنبه ی سیاســی و نظــرِی این 

دگرگونی هــای دوران ســاز در زمینه ی رســانه و نظارت را در قالــب مقاله اش پیرامون 

نمایشگاه »عصر وحشت: هنر از یازده  سپتامبر تاکنون« در لندن بررسی می کند. در 

پایــاِن ایــن بخــش، تک نــگاری ای از ســام مهتشــم دربــاره ی »ُتمــاس روف«، یکی از 

هنرمندهای کلیدی مکتب دوســلدرف، به تبارشناســی گذر ما از آناُلگ به دیجیتال و 

ورای آن توجه کرده اســت. این نقد به مناســبت نمایشــگاه مــرور هنرمند در گالری 

»وایت چپل« نوشته شده است. 

در بخش نگاه، مقاله ای از محمدرضا میرزایی پیش روِی شماست که به وضعیت 

عکاسی و چالش های دریافت دگرگونی های امروز این رسانه در ایران، نگاهی انتقادی 

دارد. علــی رضا صحاف زاده، دســت گیرِی کارن وفاداری و آفرین نیســاری، مدیرهای 

گالری آن و ســکوت جامعه ی هنری ایران در این باره را مورد توجه قرار داده است. در 

مقاله ی دیگری در همین بخش، مهسا فرهادی کیا در واکنش به برانگیخته شدن موج 

تازه ای از توجه ها به کردوکار مردساالری در سده ی ۲۱، به موضوع کشاکش ارزش های 

ناسازی می پردازد که گرد بازنمایی تن برهنه ی زن وجود دارد. 

همین موضوع را راضیه پورفضلی در بخش نقد پی می گیرد. او در تک نگاری خود 

دربــاره ی »کُرلی اشــنیمن« کــه مرور کارهایــش در »پی اس وان« نیویرک برگزار شــد، 

چنین اســتدالل می کند که اشنیمن خطر بازی کردن با زیبایی را در نظم پدرساالر با 

کام یابــی می پذیرد. هنر »لوییس بورژوا« و به ویژه کارهای چاپی کم تر دیده شــده ی 

هنرمند، در کانوِن مقاله ای به قلم ســام مهتشم نشسته است. میالد رستمی نقدی 

دارد بر نمایشــگاِه مجسمه ســاز بریتانیایی، »ُتنی کَرگ«، در موزه ی هنرهای معاصر 

تهران. علی رضا صحاف زاده در »تاریخ ناتمام سرکشی« به بررسی این نکته می پردازد 

که چه گونه هنر سیاســِی نه چنداِن درخشــان ســده ی بیســت، اکنون در دوران رکوِد 

سیاسی فراگیِر سده ی نو، گاه می تواند الهام بخش شاه کارهایی باشد که با ته رنگی از 

سیاست جان می گیرند و تاثیری ُکند اما چه بسا ژرف تر بر مخاطب به جا می گذارند. 
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چه بســا تا دو دهه  پیش، اینترنت چیزی جز یک فضای مجازی کم وبیش متنی  

نبــود کــه با وجــود انبوهی از کابل ها و ســخت افزارها، تنها شــمار اندکــی چه گونگی 

ســروکله زدن با آن را می دانســتند. امروز اینترنت بســیار فراتر از این  است. موجود 

زنده ای ســت کــه رگ هایــش زیــر اقیانوس هــا جریــان  دارنــد و اندام هــای حیاتی  او 

دی اکسیدکربن به جو می فرســتند. به همان اندازه که مجازی ست، برساخته ای ست 

اینترنــت،  واقعــی شــکل می دهــد.  از جهــان  را  مــا  درک  کــه  سیاســی-اجتماعی  

مجموعه ای ست از کدها و روال های دیجیتالی که شیوه ی زندگی فردی و گروهی ما را 

تعیین می کند. با کم رنگ شدن روزافزون مرز میان جهان واقعی و مجازی، سویه های 

گوناگــون زندگــی مــا در رفت وآمــد پیوســته ی میان ایــن دو جهان شــکل می گیرد و 

بدین ترتیــب، جای شــگفتی نیســت کــه پژواک ایــن گفت وگــو در تازه تریــن واکنش  

هنرمندها  به اینترنت و فرهنگ آن به گوش می رسد.

اینترنت دوران  در  هنر 
سها سقازاده

رخنه کردن فضای مجازی به ســویه های گوناگون زندگی، بازشــدن 

بیش ازپیِش پــای اینترنت و فرهنگ برآمده از آن را  به دنیای هنر 

درپی داشت. نمایشــگاه »هنر در دوران اینترنت«، آن ره یافت های 

هنــری را پیــش چشــم مــی آورد که به کم رنگ شــدن مــرز َمجاز و 

واقعیــت می پردازنــد و هم زمــان دشــواری های تاریخــی برگزاری 

نمایشگاهی فراگیر پیرامون اینترنت را یادآور می شود.

رافائل لزانو-همر، ۱۹۹۲. کشش سطحی
Rafael Lozano-Hemmer, 1992. Surface 

Tension

نمایی از نمایشگاه هنر در دوران اینترنت، 
۱۹۸۹ تا به امروز، ۲0۱۸. موسسه ی هنر 

معاصر-باستن
Installation View of Art in the Age of 

the Internet, 1989 to Today, 2018. 

Institute of Contemporary Art-Boston

کیــت کوپــر، ۱۵-۲0۱۴. جعلی  ]نمایی از 
ویدیو[

Kate Cooper, 2014–15. Rigged ]Still[

Art in the Age of the Internet: 

1989 to Today, 2018, 180207-

180520 curated by Eva Respini. 

By Soha Saghazadeh, 180327, 

Kaarnamaa Art Magazine, 

kaarnamaa.com +

https://www.kaarnamaa.com/single-post/internet
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نمایشــگاه »هنر در دوران اینترنت: از ۱۹۸۹ تا امروز«۱  که به تازگی در موسســه ی 

هنر معاصر باستن برپاشده است، می کوشد تاثیر  فرهنگی اینترنت را بر دنیای هنر 

ردگیری کند. این نمایشگاه کارهای بیش از شصت هنرمند را گردهم آورده است تا با 

هدفی بلندپروازانه، نخستین کارنمای نهادی  در آمریکا باشد که به شکلی فراگیر، هنر 

پیرامــون اینترنت را وامی کاود. نمایشــگاه در پنج  درون مایه ی »شــبکه ها و گردش«، 

»تن هــای ترکیبــی«، »جهان های مجــازی«، »وضعیت هــای نظارت«، و »اجــرای خود« 

دسته بندی شده و در هر بخش کارهایی نام آشنا از زمان پدید آمدن شبکه ی جهانی 

تا به امروز در کنار یک دیگر نشانده شده اند. نمایشگاه کوشیده است تاثیر اینترنت را 

نه تنها بر رسانه های نو، که بر رسانه های سنتی تر مانند نقاشی و مجسمه سازی نیز 

پوشش دهد. 

به بیان »ِاوا ِرســپینی«۲، کیوریتر نمایشگاه، کوشِش »هنر در دوران اینترنت« بر 

این اســت که به جای پیش نهاد گسســتی تاریخی میان هنر پیش و پس از اینترنت،  

پیوندهایی تاریخی میان هنرمندها برقرار کند. هنرمندها از سال های دهه ی هفتاد، 

ویژگی هایی مانند فضای فراگیر، چشم اندازهای چندگانه و ماده زدایی از کار هنری را 

پی ریــزی کرده بودنــد امــا گســترش اینترنــت مــا را از نــو بــه وارســی ایــن ایده هــا 

فرامی خوانــد.3  بــا این همــه، بــا محدودشــدن کارهای نمایشــگاه به پــس از ۱۹۸۹، 

شــکل گیرِی گفت وگوهایــی میان نســلی از این دســت را نمی بینیــم. هرچند ادعای 

رسپینی بر این است که نمایشگاه دنباله روی ایده ی گسست پیش و پس از اینترنت 

نیست؛ اما درنظرگرفتِن سال پیدایش وب به عنوان سرآغازی تاریخی، گواهی عملی 

بر رد این ادعاســت. رخ داد پدیده هایی چون روزنامه، عکاســی، ســینما و تلویزیون 

یک شبه نبود، آ ن ها برآیند روی دادهایی سیاسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی  در گذر 

زمــان  بودند. فراینــد پدید آمدن اینترنــت را نیز نمی توان به ســال پیدایش وب در 

موسسه ی تحقیقاتی »ِسرن«۴ فروکاست.

اگر هنرمندها در دهه ی هشــتاد با »از آن خود ســازی« و برای پررنگ کردن نقش 

خواننــده، جــای گاه مولف را به پرســش گرفتند؛ امــروز اینترنت تفــاوت میان چنین 

نقش هایی را به کلی از میان برداشته اســت. امروز متنی را بر وب سایتی می خوانیم، 

لینک آن را به همراه عکســی که با تلفن هوشمندمان گرفته ایم در شبکه ای اجتماعی 

هم رســانی می کنیــم. هشــتِگ متن، به بریــده ای از یــک فیلم ره نمون مــان می کند. 

لحظه ای بعد براســاس همان فیلم،  یوتوب ویدیوی دیگری را پیش نهاد می کند. نام 

کارگردان را جست وجو می کنیم و اندکی  پس از آن چندخط از آن چه را که یافته ایم با 

دنبال کنندگان خود درمیان می گذاریم. این شــیوه ی برخورد با جهان بدل به زیســت 

هرروزه ی ما شده اســت. پساســاختارگرایان مــرگ مولف را به ســود خواننده اعالم 

کردند، امروز هر کاربر هم زمان مولف نیز است و متن هم واره در دگرگونی ست. 

»خستگی بزرگ« که شیر نقره ای ونیز ۲0۱3 را برای »َکمی ِهنُرت«۵ به ارمغان آورد، 

ویدیویــی ســیزده دقیقه ای ســت کــه داســتان های آفرینــش جهــان را از میــاِن 

پنجره هایی روایت می کند که روی صفحه ی نمایش گر بازوبســته می شوند. هنرمند 

با کنارهم گذاشتن نگره های علمی، روایت های انسان شناسانه و اسطوره های آیینی، 

شــعری را پدید می آورد که با ضرب آهنگی تند َرپ می شــود. کار با اجرا شــدن فایلی 

ویدیویــی هم نام با کار، بر پس زمینه ی کهکشــانی صفحــه ی نمایش گر هنرمند آغاز 

می شود.

در آغاز نه زمینی بود، نه آبی - هیچ ! تپه ای یکه بود به نام نونه کاها.

در آغاز همه چیز مرده بود.

در آغاز هیچ چیز نبود. نه نوری، نه حیاتی، نه جنبشی، نه نَفسی.

در آغاز واحد بی کرانی از انرژی بود.

در آغاز هیچ چیز نبود جز سایه و تاریکی و آب و خدای بزرگ بومبا.

در آغاز نوسان های کوانُتمی بود.

کمی هنرت، ۲0۱3. خستگی بزرگ 
Camille Henrot, 2013.  Grosse Fatigue
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در پاســخ به ریتم نفس گیر آهنگ، ویدیو هایی پرشــمار روی یک دیگر بازوبســته 

می شوند. هنرمند، بخشی از ویدیوها را از گنجینه ی موزه ی تاریخ طبیعی فیلم برداری 

کرده و بخش دیگر را از اینترنت برداشته است. شلواری تیره رنگ با ستاره های فراوان 

جای نقشــه ای از کیهان را می گیرد، پنجره ای درون آن، عکس معروف جکسن پالک را 

درحــال ریختــن رنگ بر بوم نشــان می دهد و ســر بی موی هنرمند جــای خود را به 

مجســمه ای عروســکی از چارلــز داروین می دهد. متــن، آفرینش زمیــن و گیاه ها و 

حیوان ها را با هم نشینی روایت های گاه هم سان و گاه سراسر دیگرگون پی می گیرد، 

پنجره ها میان فیلم های هنرمند از جان داران خشک شده و یافته های او از ویدیوهای 

علمی اینترنت رفت و آمد می کنند و سرانجام کار با پیدایش انسان پایان  می پذیرد.

کام یابی »خســتگی بزرگ« از همگانی بودن تجربه ی آن سرچشــمه  می گیرد. هر 

کاربر ســاده ی اینترنت با ســرگیجه ی برآمده از گم شــدن میان صفحه های بی شمار 

آشناســت، صفحه هایی که پیوســته به یک دیگر ارجاع می دهند. حجم گسترده ای از 

داده ها که هردم فزونی می یابد و در آن مرز میان واقعیت و خیال، علم و شــبه علم، 

هیچ روشــن نیســت. هنرت یکی از بنیادی ترین پرسش های فلســفی تاریخ را با این 

برخورد هرروزه پیوند داده اســت تا کالن روایتی را شــکل دهد که هر دم به ناســازه ی 

خود اقرار می کند. با این وجود، کار از بازنمایی این هزارتوی بی سرانجام فراتر می رود. 

هنرمند این ساختار را دست مایه ی پیش کشیدِن پرسشی هستی شناسانه درباره ی 

تالش بی مهابای ما برای دســت یافتن، انباشــتن، و گســترش دانش کرده اســت. در 

داســتان آفرینش او، نگره های علمی ایده ی مرکزی خود را از اسطوره های آیینی وام 

می گیرند و در برابر تصویرساز این قصه های کالمی می شوند. 

به بــاور »تیم گریفین«، تفاوتی اساســی میان روی کرد از-آن خود-ســازی »نســل 

تصویرها«۶ و ازآن خود  ســازی برآمده از اینترنت وجود دارد. »شــری لوین«۷ و »سارا 

چارلــزورث«،۸ بــرای آشــکارکردن چارچوب هــای ایدُئُلژیک معناســاز، با خــارج کردن 

تصویــری از زمینــه اش، آن  را از معنا تهی می کردند؛ امــا هنرمندی هم چون هنرت با 

آگاهی از این که در دوران اینترنت، معنای تصویر در جریانی پیوسته و از زمینه ای به 

زمینه ی دیگر هم واره در حال دگرگونی ست، بر بی شمار امکان   برای یافتن پیوندهایی 

جدید تکیه می کند.۹ »سینمای گرداگرد« از »مارک لِکی«،۱0 که چندی پیش در نمایشگاه 

درخشــان »موزه ی هنرمند« ۱۱ در همین موسسه به نمایش درآمد؛ نمونه ی پرقدرت 

دیگری  ســت که توانِش بایگانی برآمده از اینترنت را برای ســاخت روایتی غیرخطی 

آشکار می کند.

در کار »هیتــو ِاشــتاِیرل«،۱۲ این ســیالیِت برآمده از فضای اینترنــت به کارماده ی 

اصلی تبدیل می شــود. »شــرکت سیالیت« ویدیویی ست نیم ســاعته که با بهره گیری 

اســتعاری از عنصر آب، جریان پیوســته ی داده ها در اینترنت، بدن انسان، آب وهوا و 

شــرایط ناپایدار اقتصادی را به  یک دیگر گره می زند. روایت محوری این  کار، داســتان 

»جیکــب وود«،  یتیــم جنگ ویتنام اســت که طی »عملیات بیبی  لیفــت«۱3  به امریکا 

فرســتاده می شــود و در بزرگ سالی به ســبب بحران مالی ســالی ۲00۸ کار خود را در 

جای گاه تحلیل گر اقتصادی از دســت می دهد تا به هنرهــای رزمی ترکیبی روی آورد. 

»ذهن ات را خالی کن، بی شکل باش و بی صورت  چون آب«. این پند بروس  لی جا به جای 

کار تکــرار می شــود. گزارش گر وضعیت آب وهوا با نقابی تروریســتی بر چهره، از روی 

نمــوداِر نوســان های بازار بــورس چنین گزارش می دهــد: بادهای موســمی، ابرهای 

داده  ها را ازغرب  به شرق می برند و جریان های اقیانوسی کاالها را از جنوب به شمال 

می فرســتند. روی دادهــای اقتصادی، فرهنگی، و محیط زیســتی به ســان موج بزرگ 

کاناگاوا بر سرمان آوار می شوند و تنها راه گریز این است که مانند آب خود را با شکل 

ظرف هماهنگ کنیم.

سیالیت نه تنها کارماده ی مفهومی کار اشتایرل است، که به فرم ویدیو نیز سرایت 

کرده اســت و هم چون »خســتگی بزرگ«، ویدیوهــا از کادری به کادر دیگری شــارش 

می کنند. با این وجود، کار هنرت در برابر »شــرکت ســیالیت« بســیار ساختارگرایانه 

می نماید. اشتایرل با به کارگیری انیمیشن ، تصویرهای رایانه ای و تکنیک پرده ی سبز، 

هیتو اشتایرل، ۲0۱۴. شرکت سیالیت  
Hito Steyerl, 2014. Liquidity Inc
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دگرگون پذیری بی انتهای زیباشناســی دیجیتال را به کار تزریق می کند. اشــتایرل در 

مقاله ی خود با نام »دنیا بســیار زیاد اســت: اینترنت مرده اســت؟« اشاره می کند که 

اکنون اینترنت برخالف سال های ابتدایی دیگر نه جهانی مجازی، که سازنده ی جهان 

اســت. در چنیــن وضعیتی فرایند دیجیتالــی پس تولید نه ابــزار بازنمایی، که هم ارز 

کنش خلق اســت.۱۴ »شــرکت ســیالیت« با زبان کنایه آمیز و بازی گوشــانه ی هنرمند 

آشــکار می کند که شــبکه ی مجــازی جریان اطالعات، دســت گاه گــردش خون نظام 

ســرمایه  است. در سوی دیگر نمایشگاه، پیوند استعاری اینترنت و آب در عکسی از 

»تِرور َپگِلن«۱۵  تنایشی مادی می یابد. اینترنت به همان اندازه که ابرهای آزاد و رواِن 

داده ها در »شــرکت ســیالیت« است، کابل هایی ســاکن در کف اقیانوس  نیز است که 

آژانس امنیت ملی آمریکا داده های آن را شنود می کند.

اگر موج  اسکرین ســیور در کار اشــتایرل به شــکلی نمادین به سونامی در سوی 

دیگر جهان مادی منجر می شود، در »بازی های جدی ۴: خورشیدی بی سایه«، شلیک 

تفنگ در فضای بازی می تواند به شکلی بیش از اندازه واقعی، خاِک کیلومترها آن سوتر 

را به خون آغشــته کند. »هارون فاُرکی«۱۶  در این ویدیوی دوکاناله، ســراغ آن دسته از 

بازی هــای ویدیویــی  رفته اســت کــه ســربازها از آن ها پیــش و پس از جنــگ عراق و 

افغانســتان اســتفاده می کردند. در بــازی  آموزشــی، جهــاِن بــازی به دقــت برپایه ی 

مشــخصه های جغرافیایی دو کشــور پیش گفته طراحی شده اســت. مربی از ســگی 

مرده گرفته تا بطری کوکاُکال، بمب دست ساز و البته شهروندهای عراقی با لباس های 

گوناگون را در فضای بازی جاسازی می کند و سربازها در لباس های رزمی در محیطی 

به ســان گیم نــت، در کنــار یک دیگر جنگ را تمریــن می کنند. در بخــش دیگر ویدیو، 

سربازهایی از جنگ برگشته  را می بینیم که برای بهبود اختالل استرس پس از سانحه 

به تنهایــی بــا بــازی دیگــری ســرگرم اند، بــا این تفــاوت کــه این بــار بــازی برپایه ی 

خاطره هایشان طراحی شده است. 

فاُرکی با قیاس زیرکانه ی این دو بازی، واقعیتی ]چه بسا تنها واقعیت این بازی ها[ 

را آشکار می کند. بازی  درمانی، نسخه ی ساده شده و ارزان تر همان بازی تمرینی ست. 

در بــازی تمرینی، نور تند خورشــید ســایه ی اشــیا را بر زمیــن می انــدازد. با این که 

کهنه سربازها در بازی درمانی می توانند آزادانه وضعیت آسمان را برگزینند، گرافیک آن 

به شکلی تخت هیچ سایه ای ندارد. هنرمند با لحنی سرد و در قالب جمله هایی که در 

زمینه ی سیاه بر کانال ها می نشینند، بود و نبود سایه را دست آویزی برای اندیشیدن 

بــه رابطه ی میان واقعیت و مجاز، خاطــره و واقعه قرار می دهد. جهان مجازی رفتار 

سربازان را در جنگی واقعی تعیین می کند و سپس خود برپایه ی تجربه ی آن ها، ازنو 

تعریــف می شــود. در پرتوی روی دادهای واپســین می توان به درکی روشــن تر از کار 

فاُرکــی رســید. »وارکــو«، بازی تمرینی هم ســان  و البته بــا گرافیک بســیار باالتری از 
ربیع مروة، ۲0۱۲. بزرگ شده ی ۷  
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بازی های جدی فاُرکی ست که در مقیاس تجاری  برای آموزش تصویربرداری در محیط 

جنگی طراحی شده است. گروه دولت اسالمی )داعش( اعدام هایش را در آمفی تاتری 

باستانی به روی صحنه برد و نیروی های ائتالف عملیاتشان را در سوریه به شکل زنده 

در شــبکه های اجتماعی پخش کردند.۱۷ چه بســا آن گونه که بودریار باور دارد، »جنگ 

خلیــج ]فارس[ هرگــز رخ نداد«۱۸ اما جنگ های ســده ی بیســت و یکم بی تردید اتفاق 

افتادند؛ آن هم به شکل نمایش.

برخــالف فاُرکــی که به عمد به پیش و پــس از جنگ می نگرد، »ربیــع مروة«۱۹  به 

ســراغ مرکزی ترین لحظه ی آن یعنی مرگ می رود. هفت عکس بزرگ پیکسلی شده، 

ســربازانی را نشــان می دهند که لوله ی تفنگ شان به شکلی تهدیدآمیز، دوربین و در 

نتیجــه ما را نشــانه رفته اند. »ســقوط تار مویــی: بزرگ شــده ها«، تصویرهایی  اند که 

معترضان ســوری در نخستین سال جنگ داخلی گرفته اند و لحظه ی چشم درچشم 

شــدن دوربین و تفنگ را شــهادت می دهند. این عکس ها به شــکل آنــی در اینترنت 

هم رســان شدند و در بسیاری از موردها چند لحظه پس از آن، گلوله ی همان تفنگ، 

چشــم های همان شــهروند-خبرنگار را برای همیشه می بســت. نام  مجموعه که به 

اصطالح بزرگ کردن بیش از اندازه ی عکس ارجاع می دهد، هم زمان به معنای منفجر 

شــدن نیز است. یک ســانی پیش پاافتاده ی فعل »شلیک کردن« و »عکس گرفتن« در 

زبان انگلیســی بــه پس آیند این کنش ها ســرایت می کنــد. این تصویرهــا از منطق 

رســانه ی عکاســی فراتــر می رونــد و  بــه لحظــه ای پس از خــود شــهادت می دهند. 

بدین ترتیب، هم رســانی در فضای مجازی، نه آن که ژســِت کنشی سیاسی   )یا به بیان 

دقیق تر نمایِش کنشی سیاسی( باشد، که به واالترین شکل آن بدل می شود.

یکی از آشکارترین تاثیرهای این رفت وآمد پیوسته میان جهان مجازی و مادی، بر 

درک ما از خود بوده است. اگر نگره ی کوییر در دهه ی نود سیالیت هویت را نوید داد، 

این اینترنت بود که دســت کم به شکل مجازی بدان جامعه ی عمل پوشاند. »جولیانا 

هاکس ِتِبل«۲0 که خود نگاره ای از او به نمایش درآمده است، به یاری امکان های بی شمار 

دســت کاری تصویر تن اش، توانسته هویت و تن خود را از دسته بندی های جنسی و 

نــژادی رهــا کند. تا پیش از گســترش شــبکه های اجتماعــی، خود مجــازی، هویتی 

جداگانــه و مــوازی با خود فیزیکی بود. اما امروز که بدون اغراق هرکدام از ما هر دم 

و هم زمان در دنیای فیزیکی و مجازی نفس می کشــیم؛ جدا انگاشــتن این هویت ها 

ساده انگارانه خواهد بود. »فَرنک بنُسن«۲۱  با چاپ سه بعدی تن مجازی هوکس تیبل، 

آن را به فضای مادی باز می گرداند و هم چون مجسمه های کالسیک، جایگاهی آرمانی 

بــدان می بخشــد. در برابــر این نــگاه خوش بینانه، ویدیویی از »ُســندرا ِپــری«۲۲ در 

آن ســوی نمایشــگاه نشــان می دهد که َاِوتار فرد که هم ارز اینترنتی اوســت، چگونه 

کلیشه های آرمانی تن سفید را بازتولید می کند. َاِوتار او به ما توضیح می دهد که هیچ 

کــدام از گزینه های پیش آماده ی رنگ پوســت و وزن، بازتاب دهنده ی مناســبی از تن 

هنرمند نیستند.

بــا همه گیرِی شــبکه های اجتماعــی، جوهر نمایشــی و اجراگرانــه ی جنبه های 

گوناگون هویت دیگر نه اندیشه ای رادیکال که تمرینی هرروزه است. نمایشی که خود 

ما هم زمان بازی گر و تماشا چی  آنیم. از میان رفتن پشت و پس صحنه، شالوده ی کار 

زوج هنری »لیزی فیچ و راین تِرکارَتن«۲3  را می ســازد. ویدیوی ارایه شــده از آن ها در 

نمایشــگاه  نمایشی واقع نماســت۲۴ که بازی گرهای آن حتا زمانی که به نظر می رسد 

نمایــش درجریان نیســت،  ســرگرم بازی اند. جوان هایــی با آرایش بســیار که گویی 

همیشــه تحــت تاثیــر مخدرند، از نقشــی به نقش دیگــر می رونــد و در گفت وگویی 

پیوسته با هنرمند بداهه می پردازند. موسیقی تند به هم راه تدوین آشفته ی ویدیو و 

تکان های سرســام آور دوربین، فضایی میان بازی، میهمانی و مسابقه ی تلویزُینی را 

پدید می آورد که هیچ ســرانجامی ندارد. گویی کلیپ  های چالش های بی معنی یوتوب 

در یک جا انباشــه  شــده اند. کار آشکارا از زیباشناســی »َکمپ«۲۵ استفاده می کند و با 

نمایشــی اغراق آمیز، بر تاثیرهای روانی برآمده از فرهنگ اینترنت انگشت می گذارد. 

»بودن به مثابه ی نقش بازی کردن«، عبارتی  که »ســوزان ســانتگ« برای زیباشناسی 
کمپ به کار برده بود، به موجز ترین شیوه »نوار اجازه«  را توصیف می کند.۲۶

هرچنــد شــمار نام های بــزرگ و کارهای خوب باالســت، برخالف چندســاالنه ها 

نمی تــوان کام یابی نمایشــگاهی گروهی را حاصل جمع کارهای آن دانســت. پیش از 

هرچیز، »هنر در دوران اینترنت« بسیار بیش تر از گنجایش فضای موسسه در خود 

کار جا داده است. در هر اتاق کارها تنگ هم قرار گرفته اند و در هر نقطه از آن هم زمان 

صدای دو یا سه ویدیو به گوش می رسد. هر سه کار هنرت، اشتایرل، و فیچ/ترکارتن 

چه بسا تنها به این دلیل ساده که در اتاق هایی جداگانه به نمایش درآمده بودند مرا 

بیش تر با خود درگیر کرده اند. شــلوغی دیداری و شــنیداری نمایشــگاه، به شــکلی 

طعنه آمیز همان حواس پرتی و عدم تمرکزی را برای بیننده رقم می زند که استفاده ی 

بســیار از اینترنــت بــرای کاربرها یش. از ســوی دیگــر، کارهای هربخــش چه از نظر 

دیــداری و چه از نظر موضوعی به شــکل آزاردهنده ای بســیار به یک دیگر نزدیک اند. 

گذاشــتن کاری از »املیــا اولمــن«۲۷  کنــار عکــس جدیــدی از »ســیندی شــرمن«۲۸  

سرراست ترین و محافظه کارانه ترین گزینه ی ممکن است. گویی کیوریتر کوشیده است 

تا با این همانی بیش از اندازه ی کارها جلوی آشفتگی  نمایشگاه را بگیرد. 

نکته ی اساسی  این جاست که هدف نمایشگاه بسیار بلندپروازانه  است. اینترنت 

آن چنــان همه ی ســویه های زندگی ما را دگرگون کرده اســت که هر تالشــی برای نگاه 

همه جانبه به آن ناگزیر به شکســت است. برای نمونه، درون مایه ی نظارت در دوران 

۱۷. ســها سقازاده، ۱3۹۵. »وقتی واقعیت از نمایش 

پیشی می گیرد«. کارنما؛ فصل نامه ی هنرهای 
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اینترنــت خود می تواند چند ده نمایشــگاه را به خود اختصــاص دهد. کنار یک دیگر 

نهادن شمار اندکی کار سرشناس، آن هم با تبصره ی پوشش دادن بازه ی زمانی ۱۹۸۹ 

تا ۲0۱۷، نه تنها به شکل گرفتن گفت وگویی میان کارها کمک نمی کند که موضوع کلی را 

نیــز فرو می کاهد. از ســوی دیگر، تالش برای برقراری شــباهت ظاهــری میان کارها 

ســبب شده اســت تا این بخــش چندان از دوربین های مداربســته  فراتــر نرود و به 

درون مایه های امروزی تری مانند نظارت با به کارگیری ســامانه های تشخیص هویت 

نپردازد. هرکدام از بخش های دیگر نیز دچار گرفتاری هایی از این دست اند.

مرزهای تعریف »هنر در دوران اینترنت« به هیچ روی روشــن نیســت. نمایشگاه 

تفاوتــی میان هنر الکتُرنیک، هنــر دیجیتال، نت.آرت و هنر برآمــده از دگرگونی های 

فرهنگی ناشــی از اینترنت، قائل نیست. همین سهل انگاری ست که سبب شده است 

تــا کارهــای نــت.آرت »ُجدی«۲۹ و »ُالیــا لیالینا«30 که بــه دهه ی نــود بازمی گردند را در 

کامپیوترهایی نمایش دهند که کیس های شــان با فالپی دیســک ســازگار اســت. این 

درحالی ست که خواننده ی این متن می تواند با کلیک روی + در برنویس همین مقاله، 

آن وب ســایت ها را روی لپ تــاپ یــا تبلت خود ببیند. به باور لیالینــا »کیوریتری که از 

قطعه ای نت.آرت، شــی بسازد آن را از زمینه اش می زداید و سبب می شود تا آن چیز، 
برای ارجاع به این مقاله، از قالب زیر استفاده کنید:

سها سقازاده، ۱3۹۶. »هنر در دوران اینترنت«. کارنما؛ فصل نامه ی هنرهای دیداری.
ج. ۱، ش. 3، زمستان ۱3۹۶، ص. ۴۹۲-۵0۷ +

لیزی فیچ و راین تِرکارَتن، ۲0۱۶. نوار اجازه   
Lizzie Fitch/Ryan Trecartin, 2016. Safety Pass

بدوی به  نظر آید«.3۱  هنرمند در سال ۲000 همان چیزی را هشدار داده بود که امروز 

واژه  به واژه بر سر کار خودش آمده است.

این جاه طلبی تاریخ سازی، همان  چیزی بود که دوسال پیش دامن گیر نمایشگاه 

مشــابه »ابرشــاه راه الکتُرنیک« شــد. بــا این تفاوت کــه گالری وایت چپــل اینترنت و 

کامپیوتر را یک کاسه کرد و نقطه ی آغاز را تا میانه ی دهه ی شصت پس کشید. حسین 

ایالتــی در نقــد خود اشــاره می کند که این شــکل از کلیت بخشــی در نهایت به دنبال 

بازارسازی ســت.3۲  اکنون که فرهنگ اینترنت نه تنها در قالب وب ســایت که خود را در 

ســنتی ترین رســانه های هنــری نیــز نمایش می دهــد؛ نهادهای جریــان اصلی هنر 

به دنبال از آن خود کردن پیشــاتاریخ آن افتاده اند. شــوربختانه این دیدگاه به چیزی 

بیش از فروکاســتن آن تاریخ به شی ای ُنستالژیک نمی انجامد. واقعیت این است که 

این نهادها مجال نوشتن چنان تاریخی را همان هنگام از دست دادند. افزون بر این، 

نمایشــگاه در رویارویی با شکل های تازه تر بیان هنری در فضای مجازی نیز کام یاب 

نیست. چراکه کارهای هنری در قالب اَپلیکیشن های تلفن های هوشمند را به تمامی 

نادیــده گرفته اســت و واقعیت مجــازی مکان مند او از یک بــازی ویدیویی آخرزمانی 

فراتر نمی رود. از ســوی دیگر، وب ســایت ویژه ی نمایشگاه نیزچندان چیزی فراتر از 

برچســب کارهــای روی دیــوار گالری پیش نمی نهد. به نظر می رســد این نمایشــگاه 

فرصت نقش  بازی کردن در این تاریخ را نیز بر باد داده است.

»ُعمــر ُخِلیف«، کیوریتر نمایشــگاه »ابرشــاه راه الکتُرنیک« پرسشــی اساســی را 

درباره ی نقش کیوریتر در دوران اینترنت پیش می کشد. امروز وب سایت هایی  چون 

آمــاُزن، یوتــوب و فیس بــوک با پیش نهادهایشــان تجربــه ی ما از فضــای مجازی را 

جزبه جز کارگردانی می کنند. الُگریتم وب ســایت »آرت ســی«33 زیر نام هر هنرمند یا 

هر کار هنری، نام هنرمندها یا کارهای مشابه را پیش می نهد و بدین ترتیب هم چون 

یک کیوریتر به تجربه ی کاربر از هنر شکل می دهد؛ هنری که به ظاهر از دسته بندی 

می گریــزد.3۴  نه تنها وب ســایتی تخصصی، که اگر شــما در همین لحظــه نام یکی از 

هنرمندهای »هنر در دوران اینترنت« را در گوگل جست وجو کنید از میان هنرمندهای 

مشــابهی کــه پیش نهــاد می دهــد، چندیــن هنرمنــد دیگر حاضــر در نمایشــگاه را 

خواهیدیافت. اگر الُگریتم گوگل به این ســادگی فهرســتی از هنرمندهای برجسته و 

به هم مرتبط را در اختیار می گذارد، بی تردید وظیفه ی کیوریتر هنر در دوران اینترنت 

بســیار فراتر از تنگ هم گذاشــتن کارهایی ســت که پیشــاپیش امتحان خود را پس 

داده اند.
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ما به نمایشــگاه های گروهی شــلوغ عادت کرده ایم اما مــوزه ی »ِهرش ُهرن« در 

واشــینگتن دی.ســی اکنون میزبان نمایشــگاه  مختصر و مفیدی ســت با نام »پیام: 

کارهــای رســانه های نو«. »باب بیســلی« در کنار دیگــر کیوریترهای نمایشــگاه، پنج 

هنرمنــد شناخته شــده ی جهاِن ویدیــوآرت را گردهم آورده اســت. فرهنــگ مردمی، 

موسیقی، و ابزارهای ارتباط جمعی، به سان نخ هایی نامریی ، کارهای هر پنج نفر را به 

یک دیگــر کوک می زننــد. در متــن معرفــی نمایشــگاه چنین آمده اســت: »هــر یک از 

ویدیوها، ابزاری از ابزارهای ارتباطی اشباع شده  از رسانه را به کار می گیرند؛ ابزارهایی 

چون ســخن رانی، کنســرت، موزیک ویدیو، و اتاق های گفت وگوی جنســی؛ و آن گاه از 

قالب آشــنای آن ها برای به پرسش کشیدن مفهوم های مربوط به انباشت داده ها در 
عصر دیجیتال استفاده می کنند«.۱

رسانه ای هنر 
پسارسانه عصر  در 
مهسا بیگلو

پیام، همه ی آن چیزی ســت کــه گاه در لباس هنر ظاهر می شــود. 

بــدون وجــود پیــام، زیســِت هنــر در تاریکــِی دامن گیــر جنــگ و 

نیروگرفتن راست  افراطی در زمانه ی ما، چیزی اضافی و تا میزانی 

ناممکن می نماید.

The Message: New Media Works, 

Hirshhorn Museum, 171018-

180730, Curated by Mark Beasley 

By Mahsa Biglow, 180307, 

Kaarnamaa Art Magazine, 

kaarnamaa.com +

1.  ”The Message:  New Media 

Work”,  2017-2018.  Hirshhorn 

Museum +

هیتو اشتایرل، ۲0۱3. چگونه دیده نشویم: 
یک فایل ام.ُا.وِی کوفتِی آموزشِی آموزنده 

]بخشی از تصویر[
Hito Steyerl, 2013. How Not to Be Seen: 

A Fucking Didactic Educational [Detail]

آرثر جافا، ۲0۱۶. عشق خوِد پیام است، پیام 
مرگ است ]نماهایی از فیلم[

Arthur Jafa, 2016. Love Is The Message, 

The Message Is Death [Still]

نمونه ی انباشــت داده ها در تاریخ مدرن را می توان آشــکارا در کار »َکمی هنُرت«، 

هنرمند فرانسوی، دید. او با ویدیوی خوش نام اش به نام »خستگی بزرگ«، گوشه ای 

از فضای نمایشــگاه را به خود اختصاص داده است. اثر، ویدیوی تک کاناله ای ست که 

نخســتین بار به ســال ۲0۱3 و در دوساالنه ی ونیز به نمایش درآمد. همین کار بود که 

شیِر نقره ای دوساالنه را از آن هنُرت کرد. ویدیو، کالژی ست خطی از تکه ویدیوهایی  

که بخش زیادی از آن ، آرشــیو سرگیجه آور »موسسه ی اسمیث ُسنین« در واشینگتن 

دی.ســی را به نمایش درآورده  است. کار به سادگی، صفحه  ی نمایش گر یک َمک بوک را 

تصویــر می کنــد که در فضای مجــازی مانیُترش، خرده ویدیوهای بایگانی شــخصِی 

هنرمند به شکل پنجره هایی باز و بسته می شوند. متنی که هنُرت با هم کاری دوست 

شــاعرش »جیُکب ُبمبرگ« نوشــته، با ریتم هیپ هاپ ســاخته ی »یواکیم بوعزیز« - 

دی جی فرانســوی - روی تصویر، به اصالح رپ شده اســت و داستان پیدایِش جهان را 

در سیزده دقیقه روایت می کند. استفاده ی بی پروای هنرمند فرانسوی از عنصرهای 

فرهنگ همگانی مانند موسیقی رپ و ترکیب آن با فلسفه، اسطوره، و سنت، جسورانه 

و چشم گیر است. به ویژه آن که نبض تند ویدیو، بیننده ی کم حوصله و پریشان خاطر 

امروزی را نیز درگیر می کند.

ویدیو با تصویر مانیُتری آغاز می شــود که تصویر کهکشــان راه شــیری را نشــان 

می دهد. فایل خســتگی بزرگ درســت در میانه ی صفحه جاخوش کرده اســت و چند 

ثانیه بعد با کلیک ُاپراتر/هنرمند، فایل اجرا و صدای موسیقی بلند می شود. صدای 

تیــز و پرحجم خواننــده، چنین َرپ می کند: »در آغاز نه زمین بــود، نه آب. هیچ! تنها 

تپه ای بود به نام »نونه کاها«. در آغاز همه چیز مرده بود. در آغاز هیچ چیز نبود، هیِچ 

هیــچ! نه نوری، نه زندگی ای، نه جنبشــی، نه نَفســی ...«. هم زمــان عکس های کتاب 

قوم شناســانه ای از یکــی از قبیله هــای آفریقا برابــر چشــم هایمان ورق می خورند. 

پنجــره ی بعــدی بــاز و صفحه ی مرورگــر گوگل نمایان می شــود، در پنجــره ای دیگر، 

پرنده ای تاکسیدرمی شده  طاق باز بر میزی سفید خوابیده است. فرصت برای دیدن 

هر تصویر، کم و بیش پنج یا شش ثانیه است؛ هنرمند، روایت سرگذشت زمین را روی 

سرعت تند گذاشته و به هم فشرده است تا چیزی از قلم نیفتد.

»خستگی بزرگ«، نتیجه ی کمک هزینه ی پژوهشی موسسه ی اسمیث ُسنین و در 

اختیار داشتِن بایگانی موزه های مختلِف آن است. هنُرت فرصت را غنیمت شمرده و 

به شکلی بلندپروازانه، داستان آغاز هستی را از دیدگاه های گوناگون واکاویده است. او 

با عینِک گونه شناســی، مجموعه ی بی پایان موزه را باالوپایین کرده و هم زمان، تاریخ 

شفاهی از پیدایش زندگی را با روایت های مختلف دینی، اسطوره ای و جادومحور از 

آغاز هســتی درآمیخته است.  می گوید: »کنجکاو شدم بدانم که تمدن غربی چه گونه 

https://www.kaarnamaa.com/single-post/Message
https://hirshhorn.si.edu/exhibitions/message-new-media-work
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دست به درست کردِن بایگانی برای نوشتن تاریخ می زند. این که تمدن ها به چه شکل 

با پرسش حافظه کنار می آیند. تصمیم گرفتم روی سنِت ساختن این َابربایگانی های 

دانش کار کنم«.

هنُرت به درســتی باور دارد که بایگانی های نهادی، نتیجه ی قدرت سیاسی اند. به 

باور او، گســترش جنگ و اســتعماِر کشــورها به دســت صاحب های قــدرت، ابزارهای 

به وجود آمدن این کالن مجموعه هاست. چنان که نمونه اش را در بخش ایران باستاِن 

مــوزه ی لــوور می بینیــم. به نظــر می رســد غــرب از دیربــاز و با کمال میــل، رســالِت 

بایگانی کردن داشته های شرق را برعهده گرفته است. اما نگاهی انتقادی ازاین دست، 

به ندرت بر ویدیو ســایه انداخته و برای هنــُرت، بایگانی در حقیقت تنها ابزاری برای 

داستان سرایی ســت. در برابر، »خســتگی بزرگ« را می توان از یک ســو مرثیه ای برای 

زندگی و کمر خم کردن آن در رویارویی با مرگ خواند و از ســویی دیگر بزرگ داشــتی 

بــرای همــه ی جان دارهایی که میلیون ها ســال پیــش از ما زندگی بر کــره ی خاکی را 

آزموده اند و اکنون چیزی از آن ها جز تن تاکسیدرمی شده شــان پشــت شیشــه های 

موزه باقی نمانده است.

کمی هنرت، ۲0۱3. خستگی بزرگ
Camille Henrot, 2013. Grosse Fatigue

»هیتــو اشــتایرل«، دیگــر هنرمند حاضــر در نمایشــگاه، یکی از نام آشــناترین 

چهر ه های هنر امروز است. ویدیوی چهارده دقیقه اِی او به نام »چگونه دیده نشویم: 

یک فایل ام.ُا.وِی. کوفتِی آموزشِی آموزنده«۲ که طعنه ای ست بازی گوشانه  به ساختار 

پیچیده ی نظارت همگانی، نخستین بار در سال ۲0۱3 به نمایش درآمد. در آغاِز ویدیو، 

صدای مردانه ای که یادآور صدای خودکار تلفن گویاســت، با لحن آهسته و شمرده ی 

یــک آمــوزگار، چه گونــه دیده نشــدن را به مخاطب آمــوزش می دهد و با صدای رســا 

می گوید: »درس نخســت: چگونه یک چیز را برای دوربین نامریی کنیم؟«. در پی  آن، 

چهره ی هنرمند را می بینیم که برای آن که درس های برنامه ریزی شده برایمان خوب 

جابیفتد، هم چون مهمان دار هواپیما، آموزه های آن صدا را اجرا می کند.

اشــتایرل، بخش نخســت نام ویدیوی خود را از تکه ای از شــوی کمدِی انگلیسی 

به نــام »ُمنتی پیتن« )۱۹۶۹-۱۹۷۴( وام گرفته اســت که در آن، راوی با طنز سرراســت و 

سرد ویژه ی انگلیسی اش راه  های دیده نشدن را برمی شمرد. »چه گونه دیده نشویم« 

اشــتایرل نیز راه هایی چون »پنهان شدن، جابه جا شــدن، ناپدید شدن و ...« را پیش 

پای بیننده می گذارد، اندکی بعد شــوخ طبعی او باالمی گیرد و راه حل هایی چون »در 

منطقه ی نظامی زندگی کردن، َابرقهرمان بودن، زِن باالی پنجاه ســال بودن، پیکسِل 

سوخته بودن، و ...« را برای نامریی شدن پیش نهاد می کند. او مکعب های بدقواره ای 

را بــر ســر چند اجراگــر می گذارد تا نقش پیکســل را بــازی کنند و اشــاره می کند که 

چه گونه در ســال ۱۹۹۶ پهنای دقت و کیفیت دیداری  ماه واره ها و دوربین های هوایی 

امریکایی هر دوازده متر یک پیکســل بوده اســت  و دربرابر آن، اکنون )در سال تولید 

ویدیو( این میزان هر سی سانتی متر یک پیکسل است.

در بخــش نخســت ویدیو، هنرمنــد صفحــه ا ی درجه بندی شــده  را برابر پرده ی 

ســبزرنگ )ایــن پرده  برای تســت کــردن وضوح تصویــر و فکوس بودن لنــز دوربین، 

بیش تر در عکاسی تبلیغاتی با دوربین آنالگ قطع بزرگ استفاده  می شود( روبه روی 

دوربین می گذارد. کمی پس از آن، ازنو همان صفحه ی درجه بندی شــده را می بینیم، 

این بار در اندازه هایی بسیار بزرگ تر و نقاشی شده بر آسفالت زهواردررفته ای در یکی 

از صحراهای کلیفرنیا. این صفحه های وضوح خطی که در دهه های پنجاه و شــصت 

میــالدی و در ُبهُبهــه ی جنــگ ســرد در ناکجاآبادهــای کلیفرنیــا بــرای کالیبره کــردن 

دوربین های هوایی جاسوســی اســتفاده می شــدند، اکنون بدل به صحنه ی نمایش 

هنرمند شده اند. در بخش بعدی ویدیو،  اشتایرل برای تصویرکردن شهرک خیالی و 

نامریی  خود از کلیشــه ی ویدیوهای تبلیغاتِی پیمان کارهای بزرگ معماری اســتفاده 

می کند. ویدیو/انیمیشن او که فیگورهای مجازی  و سیلوئتی را در فضای ماکت گونه ی 

ساختمان های »حفاظت شده ی« اشتایرل نشان می دهد، بستری ست که هنرمند بر 

آن، تِن اجراگرهای سرتاپا پوشیده اش را کالژ کرده است.

2. Hito Steyerl, 2013. “How Not to Be 

Seen: A Fucking Didactic Educational 

.MOV File”. ArtForum + 

https://www.artforum.com/video/hito-steyerl-how-not-to-be-seen-a-fucking-didactic-educational-mov-file-2013-51651
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اشــتایرل، واقعیت هولناک زندگی معاصر را کالبدی فکاهی می بخشد و درباره ی 

سلطه ی پیش رونده ی تکنولژِی نظارت همگانی و زندگی در جهاِن خانه هایی سراسر 

شیشه ای هشدار می دهد. راه کار های او ابزرد اما نکته دار است و طنز آشنایش تلخی 

سلطه ی قدرت را اندکی مالیم می کند. او در گفت وگو با هم تای خود »ُلرا ُپیترس«3 که 

مســتند درخشــان »شــهروند چهار« را از او به یــاد داریم می گوید: »کار با داســتانی 

واقعی که درباره ی آزادی خواه ها شــنیده بودم، شــروع شد و این که چه گونه خود را از 

دیدرس دُرن ها )هواپیماهای بی سرنشین( پنهان می کنند. دُرن ، جنبش و دمای بدن 

را تشــخیص می دهــد و از همیــن رو آن هــا به زیــر صفحه های پالســتیکی بازتابنده  

می روند و با آب، تن خود را خیس می کنند تا دمای بدن  شــان را پایین بیاورند. آن ها 

در مدتــی که دُرن هــا در حال گذرند، آن زیر کتاب می خوانند و اســتراحت می کنند«. 

اشتایرل به سال ۲0۱3 و در حالی این ویدیو را نمایش داد که به فاصله ی چند روز پس 

از رونمایی اش، »ادورد اسُندن« سندهای محرمانه ی »ِان.ِاس.ِای« را فاش کرد و سران 

هــر دو حــزب دمکــرات و جمهوری خــواه امریــکا را در ُبهت فرو بــرد. هوش مندی و 

حساسیت او در کنار نگاه انتقادی اش به هرم قدرت )به ویژه در بازار هنر(، نظارت، و 

3. Hito Steyerl in Conversation with 

Laura Poitras, 2015. "Techniques of 

The Observer: Hito Steyerl and Laura 

Poitras in Conversation”, Artforum. 

May 2015 + 

4. Charles Ramsey, 2013. “Charles 

Ramsey Interview”.+ 

5. C-SPAN, 2015. “President Obama 

Sings Amazing Grace”. Youtube, 

[2015] +

هیتو اشتایرل، ۲0۱3. چگونه دیده نشویم: یک فایل ام.ُا.وِی کوفتِی آموزشِی آموزنده
Hito Steyerl, 2013. How Not to Be Seen: A Fucking Didactic Educational

فســاد حکومتی نه تنها در چارچوب ویدیو که در ســخن رانی ها، نوشتار، و فیلم های 

مستند-مقاله ای او نیز خود را نشان می دهد.

کمی آن ســو تر، ســالن میانــی بزرگ موزه که نــام »آرثر جافا« بر دیــوار کناری اش 

برنگاشــته شده اســت، تاریک و روشــن می شــود. نام جافای هنرمنــد و فیلم بردار، 

نخســتین بار در جهان ســینما و موســیقی شــنیده شــد. او که هم کاری ســال های 

پیشین اش با »استنلی کوبریک« در فیلم »چشم های تمام بسته« و یا کاشتِن امضای 

دیداری اش بر موزیک ویدیوهای »بیانِســی«، »ُسالنژ«، و »ِجی زی«، موفقیت او را در 

دنیای سینما و موسیقی جاودانه کرده بود؛ اکنون در ششمین دهه ی زندگی اش پا به 

دنیای هنر گذاشته اســت. ویدیوی هفت دقیقه ای او با نام »عشــق خوِد پیام اســت، 

پیام مرگ اســت« کالژی  از تصویرهای یافته شده است  که تاریِخ معاصر دشواری های 

اجتماعــی آفریقایی  تبار هــا و دیگــر اقلیت های نــژادِی جامعه ی امریکا را به شــکلی 

کوتاه شده، دوره می کند.

ویدیــو با بخشــی از مصاحبه ی »چارلــز رمزی«۴ آغاز می شــود، ویدیویی که پنج 

ســال پیش در شبکه های اجتماعی به اصطالح وایرال شد. او  شهرونِد ساده ای اهل 

کلیولند بود که به  شکلی اتفاقی، قربانی های یک پرونده ی آدم ربایی را نجات داده بود 

که یازده ســال در زیرزمین خانه ی آدم ربا زندانی بودند. رمزی در پاســخ به پرســِش 

گزارش گر که »چه گونه به جدی  بودن ماجرا پی بردی؟«، گفت: »می دونستم یه جای کار 

می لنگه، ُخب وقتی یه دختر کوچولوِی خوشگِل سفید به آغوش یه مرِد سیاه پوست 

مــی دود، یــه جــای کار می لنگــد. تابلــو بود، خیلــی تابلو بــود«. جافا آهنــگ »پرتوی 

فوق العاده«، کار »کانیه  ِوست« - رِپر نامی - را بر تصویرهایی که گرد آورده، صداگذاری 

کرده اســت و این گونه مرز میان موزیک ویدیو و ویدیــو به مثابه ی هنر را کم رنگ تر از 

پیش کرده است.

تصویرهای گزینش شده ی جافا با ضرب آهنِگ باالوپایین شونده ی موسیقی کانیه 

هم راه و هم خوان اند. او به گوشه های تاریک تاریخ معاصر هم قطارهایش در آمریکا 

سرمی  کشــد و غم های مشترک شان را از نظر می گذراند. ویدیو پیش می رود و جافا 

تصویــری از ُابامــا۵ را در حــال خوانــدن آوازی نمادین در ســخن رانِی پس از کشــتار 

کلیســای »چارلزتن« در کُرالینای جنوبی، پیش چشــم بیننده می گذارد. اندکی بعد، 

ویدیوی کوتاه اما آشــنای دیگری را به یادمان می آورد که در آن پلیِس نژادپرســت و 

جانــب داری از تگزاس، زنــی آفریقایی تبار و چهار فرزندش را از ماشین شــان پیاده و 

بازرســی بدنی می کند. هنرمند با ویدیوی بارها دیده شده ی کنسرت »جیمز براون« 

- خواننده ی افسانه ای - درست در لحظه ای که روی صحنه از حال می رود و نقش بر 

زمین می شــود، کار را به پایان می رســاند و حس زمین خوردن خواننده را به مثابه ی 

https://www.artforum.com/print/201505/techniques-of-the-observer-hito-steyerl-and-laura-poitras-in-conversation-51563
https://www.youtube.com/watch?v=gcLSI3oyqhs
https://www.youtube.com/watch?v=IN05jVNBs64
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نماینــده ی خانــواده ی بــزرِگ امریکایی هــای آفریقایی تبــار گســترش می دهد و به 

مخاطب منتقل می کند.

ارجاع های سیاســی-نژادی جافا به واقعیِت بحرانی جامعــه ی آمریکا در بزن گاِه 

روی کار آمدن دانلد ترامپ، تاثیرگذاری کار او را دوچندان می کند و بار دیگر پرســش 

لزوم وجود هنر آشــکارا سیاســی را پیش می کشــد. جافا با اســتفاده از ویدیوهای 

مستنِد ضبط شده از نقطه دید پلیس، تصویرهایی از مارتین لوتر کینگ، موزیک ویدیو، 

فیلم، صحنه هایی از بازی های حساس بسکتبال و مانند آن  ها، در تالش است تصویر 

ســیاه نمایی و به  حاشیه رانده شــده ی مردم اش را به چشم وگوش همگان برساند. او 

در مصاحبه ای با واشــنگتن پست می گوید: »شمار سفیدپوست هایی که تحت تاثیر 

)این کار( قرار گرفته اند، مرا به شــکلی مثبت شــگفت زده کرده اســت. بنابراین به یک 

معنا، ویدیو اثر کرده اســت. از این نظر، باور دارم که موســیقی ســیاه )منســوب به 

فرهنگ آفریقایی- امریکایی( که در آن می توانیم بی هیچ محدودیتی، خودمان باشیم 

و دیگران را نیز دگرگون کنیم؛ مناسب ترین گزینه برای سینمای سیاه است«.

آرثر جافا، ۲0۱۶. عشق خوِد پیام است، پیام مرگ است
Arthur Jafa, 2016. Love Is The Message, The Message Is Death

»بهترین چیز من« نام کار هنرمند امریکایی »فرنسیس استارک« است که برای 

بیننده های هنر در واشــینگتن به نمایش درآمده اســت. کار که در ســال ۲0۱۱ ساخته 

شده اســت، فیلم-انیمیشنی صد دقیقه ای ست که در چند بخش گفت وگوی هنرمند 

را با دو کاربر اینترنتی در فضای چت روم های جنســی، با مخاطب هم رسان می کند. 

استارک به شکلی خام دستانه شخصیت هایی انیمیشنی طراحی کرده است که یکی  از 

آن ها نقش خود او را بازی می کند و از فرای دیالگ آن ها متن گفت وگوهایش را فاش 

می کند. صدای شخصیت مرد ویدیو، دیجیتالی و دست کاری شده  است، او با لهجه ی 

پرمایه ی ایتالیایی اش در تالش است تا با انگلیسی دست وپا شکسته ای، یار مجازِی 

موقتی اش را شــیفته ی خود کند. اما دایره ی محدود واژه هایش، راه را پیوســته بر او 

می بنــدد و رشــته ی کالم را از دســت اش به در می برد. شــباهت پوشــش آدمک های 

استارک به کلیشه ی آدم و حوا از سویی، بدوی و هم زمان طبیعی بودن امر جنسی را 

پیش می کشــد و از سویی دیگر، پیچیده بودن اش را در زندگی دیجیتال محوِر امروز 

و ظاهر شدن اش را در پوشش های گوناگون گوش زد می کند.

»پیام: کارهای رسانه های نو« نام سرگشاده ای ست که سایه ی نگاهی رسانه محور 

را بر نمایشگاه می افکند. اما نقطه ی هم آیش کارهای ارایه شده تنها »نیومدیا« بودن 

نیســت. ویدیو این جا ابزاری ارتباطی ســت برای سخن گفتن از پیوندهای انسانی در 

عصــر دیجیتــال، از کار فراگیــر هنــُرت گرفته تا فیلم-انیمیشــن اســتارک کــه در آن 

پایه ای تریــن نیــاز انســانی با صفر و یک های دیجیتالی ابراز می شــود. ما انســان ها 

حیوان هایــی اجتماعی ایم کــه برای برقراری ارتبــاط و اجتماعی مانــدن چاره ای جز 

فرســتادن و دریافــت پیــام نداریــم. نقاشــی های بــدوِی کنده کاری شــده در غارهــا 

به وســیله ی اجدادمان، گواِه نیاز غریزی و همیشــگی بشر به ایجاد ارتباط است. اما 

امروز این نیاز بنیادین، خود را در شکل های  پیچیده ی جهان مجازی مانند شبکه های 

اجتماعی و یا اپلیکیشــن های گوشی های هوش مند ارضا می کند. راه های پیام رساِن 

سده ی ۲۱ به شکلی طعنه آمیز هم چنان که نقش رسانای خود را به خوبی ایفا می کنند، 

هدف آغازین ردوبدل شــدن پیام، یعنی کنارهم نگه داشــتن انســان ها را با شکســت 

مواجــه می کننــد. البتــه همــه ی مــا بــا ســرهای در گریبــان فرورفته و چشــم های 

دوخته شده به صفحه ی گوشی های هوش مند، روبه رو شده ایم اما جای امیدواری ست 

دیدن این که پیچیده ترین شکل پیام، یعنی هنر، هم زمان که وظیفه اش را در انتقال 

پیام با سامانی باالوپایین شونده انجام می دهد، انسان ها را نیز گردهم می آورد.

برای ارجاع به این مقاله، از قالب زیر استفاده کنید:
مهسا بیگلو، ۱3۹۶. »هنر رسانه ای در عصر پسارسانه«. کارنما؛ فصل نامه ی هنرهای دیداری.

ج. ۱، ش. 3، زمستان ۱3۹۶، ص. ۵0۸-۵۱۹ +

https://www.kaarnamaa.com/single-post/Message
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وقتی »هارون فاُرکی«، یکی از شناخته شده ترین مجموعه ویدیوهایش را با نام 

»چشم/ماشــین«۱  در ســال ۲003 نمایــش مــی داد، از اصطالح »دوربیــن انتحاری«۲  

استفاده کرد. یکی از آن »چشم/ماشین«ها دوربین هایی را نشان می  داد که در جنگ 

خلیج فارس به تنه ی موشــک  وصل می شــدند و تا لحظه ی برخورد به هدف و انفجار، 

تصویِر آن را از زاویه ی دید موشــک و به صورت زنده پخش می کردند. او چنین زاویه ی 

دیدی را تصویری فردی از نگاه یک شــبح  می دیــد؛ منظره هایی که تنها دوربین تواِن 

شــکار آن ها را دارد و چشــم انســان نمی تواند در موقعیت تجربه کردن اش قرارگیرد. 

جالب آن که در ۱۹۸0 به این موشــک ها که برای نخســتین بار از آن ها استفاده می شد، 

»سالح های هوشمند«  گفتند؛ نه تنها به سبب داشتن توانایی دنبال کردن هدف خود، 

بل که به این دلیل مشــخص که می توانســتند ببینند.3 ما امروز صفحه های نمایش 

دیجیتالی را که از الگوریتم های زایا برای تحلیل داده ها بهره می برند و توانایِی خواندن 

تصویر دوربین های دیجیتال را دارند »هوش مند« می نامیم؛ داستانی که »ماشین  ها 

بــرای ماشــین ها« می ســرایند؛ نــه آفریننــده ی انســانی دارنــد و نــه بناســت کــه 

»خواننده « اش ما باشیم.

امر َفست، ۲0۱۱، ۵000 پا بهترین است 

]لحظه هایی از ویدیو[
  Omer Fast, 2011, 5000 Feet is the Best

[Still]

ایندِره ِشرِپتیته، ۱۵-۲0۱۴، ۱۵0مایل در 

ساعت )شماره ی3(
Indré Šerpytyté, 2014-15, 150mph (3)

 آلفردُو جار، ۲0۱۱، اول می، ۲0۱۱
Alfredo Jaar, 2011, May 1, 2011

جیمز برایدل، سایه ی دُرن ]نمایی از ورودی 

موزه ی پادشاهی جنگ[
 James Bridle, Drone Shadow, Predator,

Site-specific installation

Age of Ter ror :  A r t Since 9/11, 

171026 -180528, Imper ia l War 

Museum, Curated by Sanna 

Moore.

By Hosein Eya lat i ,  180318, 

Kaarnamaa Ar t Magazine, 

kaar namaa.com   +

1.  Eye/Machine III  (2003)

2.  Suicidal  Camera

3.  Harun Farocki ,  2004.  “Phantom 

Images,”  Publ ic  29,  p.  13.  +

ماشــین  ها برای ماشین  ها
حسین ایالتی

مادامــی که به چیزی می نگریــم، درواقع درحــال ندیدِن چیزهای 

دیگریــم. در عصری که واقعیت اش هم واره بر صفحه های نمایش 

ساخته می شود، زاویه ی دید اهمیتی بنیادین می یابد.

https://www.kaarnamaa.com/single-post/911
https://public.journals.yorku.ca/index.php/public/article/view/30354/27882
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آن چــه هــارون فاُرکــی »تصویــر عملیاتــی«۴ می نامد، تصویری ســت کــه کاربرد 

اصلی اش نه دیده شــدن توســط انســان که در خدمت عملیاتی برنامه نویسی شده 

بودن اســت. پیکسل ها دیگر به دنبال اطمینان از کیفیت تصویر برای مردمک چشم 

انســان نیستند، بل که داده هایی تصادفی اند که ذهن، کوچک ترین شناختی از آن ها 

ندارد. »هیتو اشــتاِیرل«۵  برای مقاله اش در کاتاُلگ نمایشــگاه »ُنیز اختری«۶ به جای 

نمایش تصویر، کدهای کامپیوترِی آن  را نوشت و ایده ی آن را به شخصیت اصلی یکی 

از کارهــای »ربیع مروة«، هنرمند لبنانی، نســبت داد؛ شــخصیتی که بــر اثر برخورد 

گلولــه ای با مغزش، دیگــر نمی تواند هیچ تصویــری را درک کند. بــرای او تصویرها به 

ترکیبی بی معنا از خط ، رنگ، و ماده بدل شــده اند. اشتایرل همین نقص ذهنی را به 

خوانش ما از صفحه ی دیجیتال نســبت می دهد: »]تصویرها[ در خالص ترین شــکل  

خــود به مثابــه ی داده های انتقالی برای انســان قابل درک و حتا شــناخت نیســتند؛ 

می توانند کدهایی باشند از پاشندگی )پالس( نور یا شارژ مغناطیسی، و یا خط هایی 

طوالنی از حرف هایی تصادفی. اگر می توانســتیم آن هــا را ببینیم همان قدر برای  ما 

معنادار بودند که برای کسی که تیر تک تیرانداز به مغزش خورده است؛ حتا انتزاعی تر 

از خط هــا و حجم ها«.۷  اگر زمانی بنا بود که عکاســی تصویــری بی نقص از واقعیِت 

روبه روی چشم عکاس را شکار کند، امروز دوربین های دیجیتال بیش تر تصویری  از 

شکار خود عکاس را کدگزاری می کنند.

کدهایی از این دست:

زندگــی مدرن بر صفحه هــای نمایش رخ می دهد. تصویــر، دیگر بخش مهمی از 

زندگی ما نیســت، بل که همه ی آن ا ست.۸ یکی از مهم ترین روی دادهای معاصری که 

هم با عصر نوینی از تکنوُلژی تصویر هم راه شد و هم خود، نقطه ی آغازی برای تغییر 

سرنوشــت آن بــود، تصویردرهم شکســتن یکی از مهم ترین شــمایل های قدرت نرم 

امریکا بود. یازده ســپتامبر نخســتین و تنهــا روزی در تاریخ اینترنت بود که شــمار 

4. Operational Image

5. Hito Steyerl (1966, Munich-)

6. Laura Poitras: Astro Noise, 

160205-160501, Whitney Museum of 

American Art + 

7. Hito Steyerl, 2016. “Medya: 

Autonomy of Image” in Astro Noise: 

A Survival Guide for Living Under 

Total Surveillance. Laura Poitras 

(Ed), New York: Yale University 

Press.

8. Nicholas Mirzoeff, 1999. An 

Introduction to Visual Culture. 

London: Routledge, P: 1.

پیت سوزا، ۲0۱۱، اتاق وضعیت ]بخشی از تصویر[
Pete Souza, 2011, The Situation Room

9. David Levi Strauss, 2003. Between 

the Eyes: Essays on Photography and 

Politics. New York: Aperture, p:184.

10. Age of Terror: Art Since 9/11, 

171026 -180528, Imperial War Museum, 

Curated by Sanna Moore +

کلیک های روی تصویرهای مســتند از صفحه های ُپرن بیش تر شــد.۹ جدا از اهمیت 

این رخ داد، آن چه این قیاس را برجســته می کند، میزان حساسیتی ســت که ساختار 

قــدرت در کیفیــت نمایش  هردو در فضای اینترنت نشــان می دهد. یازده ســپتامبر 

بیش تــر از آن کــه واگویــه ی تهاجمــی بــزرگ باشــد، تصویری محــرک از اندیشــه ای 

سیاسی ست که برای نخستین بار در چنین اندازه ای و به صورت زنده برابر چشم های 

جهان رخ داد.

»عصر وحشــت: هنر پس از یازده سپتامبر«۱0  نمایشــگاهی بزرگ برای موزه ای 

غیرهنــری امــا کم وبیش دم دســتی درباره ی درون مایه ای ســت که بخــش مهمی از 

صحنه ی سیاسی و مفهومی اندیشه ی امروز دست خوش آن است. بااین حال برپایی 

این نمایشــگاه در »موزه ی پادشاهی جنگ« در لندن فرصتی ارزش مند را برای طرح 

مقایســه ای تاریخی آفریده اســت. بنایی که الشه هایی غول آسا از تاریخ مرگ بارترین 

پیت سوزا، ۲0۱۱، اتاق وضعیت
Pete Souza, 2011, The Situation Room

https://whitney.org/Exhibitions/LauraPoitras
https://www.iwm.org.uk/exhibitions/iwm-london/age-of-terror-art-since-911
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تکنولژی هــای نظامی در جنگ های نخســت و دوم جهانی را بــه صحنه ای از نمایش 

عروسکی بدل کرده است، »امروز« را »عصر وحشت« می خواند. در برابر، کارهایی از 

هنرمندهای شناخته شــده ی معاصر درقالب درون مایه هایی چون واکنش بی درنگ 

هنرمندها به یازده ســپتامبر، نظارت انبوه دولت ها بر شــهروندها و امنیت ملی، و 

رابطه ی پیچیده ی زندگی ما با ســالح های گرم معاصری چون موشــک های دوربرد و 

دُرن ها )هواپیماهای بی سرنشین(، بستر این هراس را فراهم می کنند. اندکی جلوتر 

بــه این مســاله خواهم پرداخــت که بخــش نظرگیری از گفتــاری )»دیســُکرس«( که 

سیاست های »پسایازده ســپتامبری« را به پرسش می گیرد، در این نمایشگاه غایب 

است.

انبــوه داده هــای دیــداری، غیاب را پنهان تــر می کند و ظرفیت بینش مــا را از راه 

همان رسانه ای که بستر دیدن است محدودتر. سال ۲003 و درست زمانی که فشارها 

برای حمله به عراق شدت می گرفت، رسانه های تلویزیونی امریکا در حال بمباران کردن 
مــردم با مجموعه ای از مســتندهای همه پســند چون »زندگی با مایکل جکســن« ۱۱ 

بودند. »آلفردُو جار«۱۲  این گونه سیاست های تصویری را در اینستالیشنی دیواری با 

نام »اول ِمی، ۲0۱۱« در بستر نمایش اش نقد می کند. در این کار، دو صفحه ی نمایش 

در کنار هم قراردارند و دو تابلوی ســفید آن ها را هم راهی می کنند. صفحه ی ســمت 

راســت، عکسی از یک جلســه ی دولت براک ُاباما را بر زمینه ای سیاه نشان می دهد و 

قــاب کنــاری آن نیز الگوی خطــِی عکِس درون تلویزین را نقش کرده اســت. صفحه ی 

نمایِش دیگر، تنها نور ســفید زمینه ی تلویزین را می تاباند و و تابلوی کناری اش نیز 

تنها گستره ای سفید را در قابی نهاده است. نام اینستالیشن به تاریخی بازمی گردد که 

عکسی از ُاباما به همراه بخشی از کابینه اش و عضوهای امنیت ملی ایاالت متحد در 

اول ِمی ۲0۱۱ به سرعت در اینترنت پخش شد.

این صحنه  که بی شباهت به ژانر ضدتُرریسم هالیوود نیست، رییس جمهوری را 

نشان می دهد که متمرکز و نگران، در لباسی غیررسمی در میان گروه امنیت ملی اش 

و در گوشــه ای از اتاقی به نســبت کوچک نشسته اســت. با توجه به نگاه گســترده ی 

آدم هــای داخــل قاب به نقطه ای خارج از تصویر، به نظــر می آید که آن ها به صفحه ی 

نمایشــی زل زده انــد. در کنار او، »جو بایِدن« )معــاون رییس جمهور(، هیِلری کلینِتن 

)وزیر خارجه(، رییس »ســی آی ِای«، رییس شورای ضد تُرریسم، مشاور امنیت ملی، 

وزیر دفاع، و دیگر مقام های امنیتی بلندپایه حضور دارند. آن ها گرد میز کنفرانسی 

نشســته و ایستاده اند که با لپ تاپ های یک دست ســیاه رنگ و مدارکی که در تصویر 

محوشده اند، پوشیده شده است و دو لیوان خالی یک بارمصرف قهوه، شبی طوالنی و 

خســته کننده را گواهی می دهند. حالت وحشت زده  و دست به دهان مانده ی هیلری 

کلینتن به قطعیِت لحظه ی عکس می افزاید. تنها کسی که در این میان نقشی اجرایی 
11. Living with Michael Jackson

12. Alfredo Jaar (1956, Santiago-)

دارد ژنــرال نیــروی هوایی ســت کــه در مرکــز تصویر با لبــاس نظامی و نشــان های 

شایستگی اش برجسته شده است. به جای نگاه کردن به نقطه ی خارج از کادر، سرش 

بــه کار خویش اســت و گویــی دیگران در حال تماشــای اجــرای اوینــد. این جا »اتاق 

وضعیت«۱3 کاخ سفید است.

ایــن عکس، لحظــه ای را بازنمایــی می کند که نظــارت و کنترل عملیــات »نیزه ی 

نپتون«۱۴  به واسطه ی یک دُرن و دوربین های روی سینه ی سربازها، به صورت زنده از 

درون کاخ ســفید درجریان اســت؛ عملیاتی که با کشته شــدن ُاســامه بن الدن رهبر 

القاعده به انجام رســید. صحنه ای که »پیت ســوزا«۱۵ عکاس رســمی کاخ ســفید برای 

رسانه ها می آراید، تصویری از دولت امریکاست که سخت کار می کند، هم چون مردم 

عادی نگران اســت، یک مرد امریکایی افریقایی تبار در نقش ناجی و یک زن در مرکز 

قدرت آن است. فروتنانه و به همراه جمعی از شایسته ترین ها دراتاقی نشسته اند و 

پس از ده ســال، ســرگرم انتقام گرفتن از عامل اصلی حمله ی یازده ســپتامبرند؛ بی 

دخالت نظامی و آلوده کردن دست هایشان به جنگ یا خون. آن چه از گوشه ی چشم 

دوربین ســوزا پنهان می ماند، در ســوی دیگر اتاق و بر صفحه ی نمایش رخ می دهد. 

حجــم ســنگین حضور نظامــی و فیزیکی امریکا بــرای اجرای این عملیــات و این که 

چه گونه و با چه تلفاتی این عملیات انجام می شــود، آگاهانه از نمایش حذف شــده 

است. هیچ تصویری از لحظه ی کشته شدن بن الدن در آن زمان پخش نشد و به جای 

آن، تنها تصویر پیروز بزرگ جلوی چشم آمد؛ پیروزی ای  که نیازی به حضور در میدان 

جنگ  نداشــت. صفحه ی ســفید جار، درســت در جایی که باید »دیدن، باورکردن« را 

می ســاخت، ایستادگی می کند و در سکوتی پســامینی مال، سنت فرهنگ تلویزینی 

امریکایی را با همان رسانه می شکند.

کاری به نام »۱۵0 مایل در ســاعت )شــماره ی3(«۱۶ آن چه را که می توانست انتزاعی 

ســده ی بیستمی باشــد به لحظه ای فراواقعی از یکی از کوتاه ترین و دل خراش ترین 

جلوه های شــهرِی جهان معاصر بدل کرده است. تابلوی هنرمند لیتوانیایی »ایندِره 

ِشــرِپتیته«۱۷  در نگاه نخســت بیش تر به نمونه ای از نقاشــی های هنرمندهای »ُاپ 

آرت«۱۸  شــباهت دارد. بــوم بزرگ او ردیفی از خط های عمــودی و موازی را در ریتمی 

یک ســان تصویر کرده است که دو خط افقی اریب، بر بلندای آن ها سایه انداخته اند. 

امــا با کمی نزدیک شــدن بــه تابلو، خط هــای او بی درنگ، تصویر ســتون های فوالدی 

برج های »مرکز تجارت جهانی«۱۹ را پدیدار می کنند. اندکی پس از برخورد دو هواپیما، 

بیــش از دویســت نفر از ســاکنان این دو ســاختمان که در طبقه های بــاالی برج ها 

گیرافتاده بودند در ناامیدی کامل، پریدن را بر خفه شدن و یا سوختن ترجیح دادند. 

منظره ی ِشرِپتیته واپسین تصویری ست که آن آدم ها از این جهان و از پِس سقوطی 

ده ثانیه ای به خاطر سپردند.

13. The Situation Room

14. Operation Neptune Spear

15. Pete Souza

16. 150 mph (03)

17. Indrė Šerpytytė (1983, Palanga-)

18. Op Art

19. World Trade Center
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20. Levi Strauss, 2003. p:184

21. The Falling Man

22. Richard Drew

یازده سپتامبر تنها روی دادی در تاریخ بشر است که تا این اندازه پوشش خبری 

دیداری داده شــد۲0  اما دســت کم یک عکس باید در میان انبوه تصویرهای حمله  به 

نیویرک، در تاریخ گم می شد. کار ِشرِپتیته اشاره ی طعنه آمیزی دارد به غیاب عکس 

مشهور »مرِد درحال سقوط«۲۱  که »ریِچرد ِدرو«،۲۲ خبرنگار »اُسشییتد  پرس« در روز 

واقعه ثبت کرد. تصویر، مردی خوش پوش را در حالتی واژگون نشــان می دهد که در 

توازنی بی نظیر با ســتون  های »مرکز تجارت جهانی« و در ســکوتی خلسه وار تسلیم 

جاذبه شــده اســت. عکس ریچرد ِدرو در روز دوازده ســپتامبر و در صفحه ی هفتم 

»نیویرک تایمز« چاپ شــد اما نقد و سانسور سرســختانه، بسیار زود آن را محو کرد؛ 

ده ثانیه از تاریخ امریکا که نباید دیده می شــد. مرِد در حال ســقوط، تصویری زنده از 

مرگ اســت. ســتون های ســختی کــه نماد قــدرت نــرم امریکایــی بودنــد، هم چون 

صفحه های پرینتر سوزنی با سرعتی برابر با ۲۴0 کیلومتر بر ساعت، قامت بلند تاریخ 

بلندپروازی انسان مدرن را برابِر پیکر کوچک و معلق او مرور می کنند؛ نمادی که خود 

چند لحظه پس از او فرو خواهد ریخت.

امر َفست، ۲0۱۱، ۵000 پا بهترین است ]لحظه ای از ویدیو[
 Omer Fast, 2011, 5000 Feet is the Best [Still]

23.  5000 Feet Is the Best

24. Omer Fast (1972, Jerusalem-)

25. Owen Sheers, 2014. I Saw a Man. 

London: Faber & Faber.

در ویدیوی »پنج هزار پا بهترین اســت«۲3  از »ُاِمر َفســت«۲۴ هنرمند اسراییلی-

آلمانی، خشــونِت نگاِه از باالی دُرن ها در گفتاری که واقعیت را نقد می کند، بازنمایی 

می شــود . مســتنِد درام َفســت خاطره هایــی را از زبان دو خلبــان امریکایی دُرن در 

گفت و گــو با یــک بازپرس/خبرنگار بازگــو می کند که در آن واقعیت و داســتاِن خیالی 

یک دیگــر را به بــازی می گیرند. ماجرای ایــن گفت و گو بارها در خود تکرار می شــود و 

بخش هایــی از آن، جلوه دهنده ی »واقعی نبودن«  داســتان اســت. در فیلم/ویدیوی 

َفســت، بر نقش بازی کردِن خلبانی که داســتان بر گرد او )و یا در ســر او( می گذرد، با 

اشاره به حضور گروه فیلم برداری تاکید می شود: »اما تو که خلبان واقعی نیستی ... 

ُخب که چی؟ ... تو هم خبرنگار واقعی نیستی«. او به جای حرف زدن درباره ی یکی از 

ماموریت هایــش در پاکســتان، داســتان های گوناگونــی را برای خبرنــگار که لهجه ای 

آلمانی دارد، بازگو می کند. راوی داستان بارها تغییر می کند و هربار خیال/خاطره ی 

خــود را از زبانی شــخصی بازمی گوید. اما خلباِن دیگر که چهره اش محوشده اســت، 

»واقعی« تــر جلــوه می کند و به این نظریه ی توطئه جان می دهد که آن چه از چشــم 

دورتر می ماند به »واقعیت« نزدیک تر است؛ مانند مدارکی که روی میز دولت امریکا 

در عکس »اتاق وضعیت« پیکسِلیت شده  اند. 

یکی از خاطره/داســتان های بازیگــِر ویدیو به ماجرای رمان »مــردی را دیدم«۲۵  

نوشته ی »ُاِون شیِیرز« اشاره دارد. شییرز بازگوکننده ی ماجرای یک دُرن امریکایی ست 

که از »نوادا« کنترل می شود و اتومبیلی را در مرز پاکستان و افغانستان به این گمان 

که یکی از رهبرهای طالبان )یک مرد( را در آن شناسایی کرده است، به اشتباه منفجر 

می کند. اما سپس آشکار می شود که مسافرهای آن َون، خبرنگارهایی خارجی بودند 

و آن که آن ها رهبری از طالبان پنداشتند، درواقع یک زن خبرنگار انگلیسی بوده است 

که شالی سفید به سر داشت. در ویدیوی َفست، یک درن چینی، خانواده ای امریکایی 

را منفجــر می کند که در حال ســفری زمینی برای تعطیالت بودند. راوی داســتان که 

پســربچه ای از همــان خانواده اســت، پس از کشته شــدن نیز بــه روایت کردن ادامه 

می دهد: »دیدِن چیزها از باال، نه تنها آن ها را مسطح، بل که تیزتر هم می کند. رابطه ها 

را روشــن تر می کنــد«. درجایــی دیگــر، خلبــان واقعــی از کیفیــت تصویــر و قابلیت 

دوربین هایش برای زوم کردن و نزدیک شــدن به ســوژه ها صحبت می کند و می گوید: 

»پنج هزار پا بهترین ]فاصله[ است، حتا می تونم بگم چه کفشی پوشیده ن ... می تونی 

دنبالشون کنی. اونا نه می بیننت و نه می شنوند« و اندکی جلوتر می گوید: »مثل یک 

بــازی ]کنســولی[ رو می مونــه که هــر روز انجامش ِبدی اما همیشــه تــو یه مرحله  

بمونی«.

جنبــه ی انســانی در تکنولژی ماشــینی »کنتــرل از راه دوِر« قدرت کــه هم واره با 
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اســتعاره هایی چون پساانسانی، ُربتیک، هوش مصنوعی، خودکار، و شبیه به این ها 

شناخته می شود همیشه پشت سیاسِت استفاده از این ابزار جنگی پنهان می ماند. 

درن تنها ســالح نیست، بل که »بینشی مسلح« اســت؛ دوربینی نابرابر، گران قیمت و 

کنش مند برای نظارت که از قضا موشــک هم دارد و بســته به میل »انسانی« که آن را 

کنتــرل می کند، می تواند آن چه می بیند را نابــود نیز کند بی آن که چون »دوربین های 

انتحــاری« نیــاز بــه خودکشــی داشته باشــد. درن هــا بــا امــکان پــرواز در ارتفــاع 

پنجاه هزارپایی، چنان طراحی شده اند که ناپیدا باشند. خشونت درن ها چه از نظر 

سیاسی و چه اخالقی با کاهش چشم گیر تلفات برای کشور مهاجم )که باید ثروتمند 

هم باشد( بدون حضور گسترده ی نظامی پنهان می ماند.۲۶  ردپایی از »سایه ی دُرن، 

شکارچی« از »جیمز برایِدل«۲۷  در سالن ورودی موزه درست در کنار یک راکت »وی۲« 

)یکی از مرگ بارترین سالح های تاریخ پیش از بمب های اتمی و هیدُرژنی( زیر یکی از 

نخســتین نسل های موشک های بال دار نقش بسته است؛ سالح های دوربردی که هر 

دو در »فوریت« جنگ نخست و دوم اختراع و آزموده  شدند. این هم کناری به سرعت 

غیــاب فیزیکی ایــن ابزارهای جنگ های ســرد »جهانی« معاصر را برجســته می کند؛ 

فوریتی دیگر در جنگ هایی که اغلب فراقاره ای اند و به طور نیابتی کنترل می شــوند. 

ســایه ی برایدل دســت کم با نشــان دادن اندازه های واقعی درن ها، حســی از میزان 

فاصله ی آن ها را از زمین به  چشم می آورد؛ ابزاری که امروز با نامی هم سان، نقش یک 

اسباب بازی را نیز به خود گرفته است.

»تــِرور پگلن«۲۸  با زیباشناســی پســامینی مالی اش یکی از شناخته شــده ترین 

هنرمندها و پژوهش گرهای نظارت است که در کار خود، کنش گرانه سیاست  پنهان و 

مخفیانــه ی ایــاالت متحد و ابزارهای آن را در در کنترل شــهروندها توســط نهادهای 

امنیتی،  بازجویی و آشــکار می کند. در مجموعه ی »بدون نام )دُرن شکارچی(« که یک 

کار از آن در نمایشگاه حاضر است، او اغلب تصویری مهیب و شکوه مند از آسمان را 

نشان  می دهد که همه یا بخشی از آن با ابرهای سفید قلم خورده است و نقاشی های 

منظره ی ســبک رمانتیک را به یاد می آورند. اندازه های بســیار بزرگ چاپ عکس ها و 

کیفیــت بــاالی تصویرهــای او در تضاد با ســوژه های محو شــده ی عکاســی اش قرار 

می گیرند. لنزهای تلسکوپی ویژه ی او، امکان شکار سوژه ها را در فاصله ی بسیار دور 

بــرای او فراهــم می کننــد. دشــوار بتوان در گوشــه ای از ایــن تصویــِر آرام از طبیعت 

خارج شــهری، لکــه ی ســیاهی را دید که بــه گواه نــاِم کار، بتوان آن را دُرنی شــکارچی 

دانست؛ هواپیماهای بی سرنشینی که به »آژانس امنیت ملی« )ِان ِاس ِای( تعلق دارند 

و کار آن ها دور ایستادن از چشم مردم و جاسوسی کردن آن هاست.

افشــاگری در کار پگلن ماهیتی شناخت شناسانه دارد. در بیش تر عکس های او 

ماده های اســنادی چندانی وجود ندارند و او بیش تر به دنبال خود مســاله ی دیدن 

26. Ailis Brennan, 2017. "Age of 

Terror: Art since 9/11 comes to the 

Imperial War Museum". Standard.  + 

27. James Bridle (1980-)

28. Trevor Paglen (1974, Maryland-)

است تا خبردادن از نیمه ی پنهان قدرت؛ این برخورد مینی مال همان امری ست که از 

نظــر او بینــش را پدید می آورد. کار پگلن درســت از همان جنس رفتار قدرت اســت؛ 

رفتــاری کم و بیش فرآیندی که گاه شــکار لحظــه ی آن تصویر، ماه ها طول می کشــد. 

درســت جای همین برخورد با دگرگونی در شیوه ی نگریستن پس از یازده سپتامبر 

در این  نمایشگاه خالی ست که در مجموعه های دیگر پگلن حتا بیش تر خود را نشان 

می دهد.

اگرچــه برگزاری نمایشــگاهی چون »عصر وحشــت« توســط یک مــوزه ی جنگ، 

تااندازه ای فروکاست سیاست وحشیانه ی پس از یازده  سپتامبر به تکنوُلژی جنگ را 

توجیــه می کند، اما نادیده گرفتن حق مدنی شــهروندها به واســطه ی تکنولژی های 

دیجیتــال، هرگــز چیزی کم از خشــونت جنــگ ندارد. آن چــه که به همــراه دگرگونی 

منظــره ی آســمان خراش های نیویــرک و در پــی آن، افق سیاســت های ایاالت متحد 

متزلزل شد، مفهوم حریم خصوصی بود. »عصر وحشت« با اشاره   هایی سرراست به 

مســاله ی نظارت انبــوه دولت ها بــا چند کار کم و بیش دم دســتی، به ســادگی از این 

کنرادفیلیپس )پیتر کنراد و َکت فیلیپس(، ۲00۷، راس دولت
Kennardphillipps, 2007, Head of State

https://www.standard.co.uk/go/london/arts/age-of-terror-art-since-911-comes-to-the-imperial-war-museum-a3665141.html
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موضــوع می گــذرد. کار هنرمنــد »سوپراســتار« چینــی، یعنــی »آی وی وی«۲۹ به نــام 

»دوربیــن نظارت با پایه « که ایــده ای فراتر از نام اش نــدارد، این جا با فضای موزه که 

نســل های نخستین موشــک های دوربرد نازی ها یادواره های آن اند، ارتباطی موقتی 

یافته است.

نمایشگاه کم تر به اهمیت پدیده ای پرداخته  است که حتا بیش تر از فرو ریختن 

ســاختمان های مرکــز تجارت جهانــی، تن امریــکا را لرزاند. آن چــه پس آیندهای این 
رخ داد را ده ســال پس از یازده سپتامبر آشکارکرد، افشــاگری های »ادوارد اسُندن« 30 

پیمــان کار »آژانــس امنیت ملی« و انتشــار آن بــه کمک »جولین آســانژ«3۱ بنیان گذار 

وب ســایت »ویکی لیکــس« بــود. فاش کردن حجــم گســترده ای از پُرژه هــای نظارتی 

نهادهای دولتی امریکا بر شهروندهای خود و دیگر مردم جهان از راه دورزدن قوانین 

کشور در پشت الیحه ی »یو ِاس ِای ِپیتریات«3۲ ، نه تنها چهره ی ایاالت متحد به مثابه ی 

نمادی از شفافیت سیاسی را دگرگون کرد بل که پدید آورنده ی گفتار نوینی در رابطه ی 

میان دولت و ملت بود که بخش مهمی از بدنه ی هنر امروز در گفت و گو با و یا واکنش 

به آن است.

پــس از یــازده ســپتامبر، مســاله ی زندگــی خصوصی بــه جایی بســیار فراتر از 

مغلطه ی »اگرچیزی برای پنهان کردن ندارید، جای نگرانی نیســت« رفت و نظارت از 

چیزی چشــمی )»ُاپتیــکال«(، به مفهومی »خواندنی« تبدیل شــد. واژه ی فرانســوی 

»ســرِویلنس«33 کــه به معنــی »از باال پاییدن« اســت و در زبان انگلیســی نیز به کار 

مــی رود، همین طــور که یــادآور دوربین هــای نظارتی )سی سی تی وی(ســت، رابطه ی 

قدرت در زاویه ی »تمام دید« )»َپن ُاپتیکان«3۴ ( میشل فوکو را به ذهن می آورد. اما این 

تعریــف دیگــر توان بازگوکردن شــرایط دوران مــا را ندارد. در نگاه از بــاال به پایین یا 

تمام دید، ناظر در موقعیتی جغرافیایی، دسترســی ای محــدود به زاویه ی دید خود 

نســبت به شــما دارد. درحالی که، امروز دیگر حضور جغرافیایی کم تر اهمیت دارد و 

ویژگی برجسته ی این عصر، شکار دیداری ما بر صفحه های نمایش است.

امروز مساله تنها دیدن و دیده شدن نیست و ناظر دیگر در یک نقطه ی فیزیکی 

ساکن نیست بل که نظارِت قدرت بیش تر از راه تبدیل کردن هر پدیده ای به داده های 

دیجیتــال رخ می دهد. رفتار شــهروندها را کامپیوتریزه می کند، به خاطر می ســپرد، 

طبقه بنــدی می کنــد، و بر مبنــای این داده هــا انتخاب هایی »هوش منــد« )بخوانید 

الگوریتمیــک( ارایه می کند. در این میان، تصویر دیگر عنصری شــیمیایی یا فیزیکی 

نیســت، بل کــه مجموعــه ای از پیکسل هاســت که بــا دیجیت )صفر و یک( شــناخته 

می شــود. زبانی که برای الگوریتم های داده پرداز قابل »خواندن« اســت. زمانی که به 

29. Ai Weiwei (1957, Beijing-) 

30. Edward Snowden (1983)

31. Julian Assange (1971, 

townsville-)

32. The USA PATRIOT Act: Uniting 

and Strengthening America by 

Providing Appropriate Tools 

Required to Intercept and Obstruct 

Terrorism Act of 2001.

33. Surveillance

3۴. تمام دیــد یا پن ُاپتیکان، یک فرم معماری 

زندان ا ســت که در آن زندان بان )ناظر( در اتاقی با 

پنجره های سیاه )نوعی که از بیرون دیده 

نمی شــود( در مرکز قرار دارد و سلول ها به فرمی 

استوانه ای گرداگرد آن قرار می گیرند. زندانی ها 

نمی داننــد که در چه لحظه ای ناظر در حال 

نگاه کردن به آنهاســت اما حضور اتاق سیاه 

شیشه ای )شبیه به دوربین های تمام دید 

نظارت( این هراس همیشــگی را تبدیل به نوعی 

از خود نظــارت می کند. فوکو، این نظم پاییدن 

نامتوازن را به نظارت قدرت بر شــهروندان تشبیه 

می کند.

Michel Foucault, 1977. Discipline 

and Punish: The Birth of the Prison, 

Vintage Books.

تصویری در لپ تاپ، تبلت، موبایل، تلویزین هوشــمند، ســاعت هوشــمند، دوربین 

هوشــمند، و شــبیه  به این ها نگاه می کنم، این تنها من نیســتم که ناظرم، هم زمان 

دســت گاِه من نیز در حال نگریســتن به من است؛ مکان من، رفتار من و آن چه که به 

آن می اندیشــم. نمونه ی تجاری این نوع »خواندنی شــدن« را هــر روز در پنجره های 

تبلیغی فیس بوک و گوگل می بینیم. اما ماجرا تنها به سود تجاری خالصه نمی شود، 

بل که  بر مبنای همین الگوهای رفتاری در گذشته، تصمیم های آینده ی شهروندها نیز 

برنامه ریزی  می شــود که در بیش تر موردها آن ها را انتخاب هایی شخصی می بینیم؛ 

دسیســه ای که ُشــک دخالت آن در انتخابات ریاســت جمهوری امریکا در ســال ۲0۱۶ 

هنــوز پابرجاســت. بنابرایــن، بیــش از آن کــه تنهــا از بــاال پاییــده شــویم، بســیار 

»هوش مندانــه« از درون شــکار  می شــویم.3۵ کم تــر از یــک مــاه پیش گــوگل در پی 

افشــاگری وب سایت »گیزُمدُو« تاییدکرد که تکنولژی الگوریتم های تشخیصی خود را 

در اختیار پنتاگون قرارداده اســت.3۶ بی دلیل نبود که »ِاریک ِاشــمیت« مدیر پیشین 
گوگل، از دوسال پیش به عنوان مشاور ارشد وزارت دفاع »خدمت« می کند.3۷

در این معادله، نگاه دولت و ملت به یک دیگر برابر نیست. اگرچه زاویه ی بسته ی 

دید شهروندها با میانجی گرِی تکنوُلژی، اندکی بازتر شده است اما پیش چشم های 

ُشنا ایلینگُورث، ۲0۱۴، ۲۱۶ به سوی غرب
Shona Illingworth, 2014, 216 Westbound

35. Philip E Agre, 2010. “Surveillance 

and capture: Two models of privacy”. 

The Information Society, P: 101-127 +  

36. Kate Conger and Dell Cameron, 

2018. "Google Is Helping the Pentagon 

Build AI for Drones". Gizmodo. +  

37. Andrea Shalal, 2016. Former Google 

CEO Schmidt to head new Pentagon 

innovation board. Reuters. + 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01972243.1994.9960162
https://gizmodo.com/google-is-helping-the-pentagon-build-ai-for-drones-1823464533
https://www.reuters.com/article/us-usa-military-innovation/former-google-ceo-schmidt-to-head-new-pentagon-innovation-board-idUSKCN0W421V
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بــرای ارجاع به این مقاله، از قالب زیر اســتفاده کنید:
حســین ایالتی، ۱3۹۶. »ماشین ها برای ماشــین ها«. کارنما؛ فصل نامه ی هنرهای دیداری.

ج. ۱، ش. 3، زمســتان ۱3۹۶، ص. ۵۲0-۵3۸ +

دیجیتــال قدرت با انبوه داده هایی که از شــهروندها دریافــت، طبقه بندی، و تحلیل 

می کنــد، توان چندانی بــرای رویارویی نــدارد. اندیش گرهایی چون »ِاســتیو َمن«3۸ 

می کوشند تا از نمونه های »جالب« کشورهایی که گسترده ترین گونه ی نظارت را دارند 

بــرای توجیــه نظریه  بازی هایی چون »ضدنظارت« )»ســوِویِلنس«( نمونــه بیاورند و 

دوربین  گوشــی های موبایل آن شهروندها را قهرمان این داستان ها در ایستادگی در 

برابر کنترل انبوه دولت های تمامیت خواه جلوه دهند.  اما شــکی نیســت که حجم 

داده هایــی که همین دوربین هــا در هرلحظه از ما ذخیره می کننــد و در اختیار این 

دولت ها قرار می دهند هرگز جایی برای مقایسه باقی نمی گذارد.

بر خالف همیشــه، این استثنایی ســت که جنوب این بار در آن دســت کوتاه تر را 

نــدارد. این فرمول در هر گوشــه از جغرافیای دیکتاتوری های جهان ثابت اســت که: 

می تــوان زهر دموکراســی، آزادی، و اندیشــه ی انتقادی را از اژدهــای مدرنیته بیرون 

کشــید اما آخرین دســتاوردهای آن را »حق مسلم« خود دانست. از قضا، وقتی پای 

کنتــرل و نظــارت در میان باشــد، فتیش تکنولژی نیز باال می زنــد، با هر متخاصمی 

می توان معامله کرد و پشِت هم جام زهر نوشید. کمپانی هایی چون »ُنکیا-زیمنس« 

در قالب ایده هایی چون »دولت الکترنیک« و »بومی ســازی اینترنت« هر ســال خیاِل 

چشــم برادرهــای بــزرگ را راحــت می کننــد کــه مبــادا سود شــان از هم قطارهــای 

»امپریالیســت« کم تر باشــد. اما حاصل، یک تفاوت دیداری بزرگ دارد؛ از آن جایی که 

جنــوب دیگر عادت کرده اســت به جای زحمت دورزدن قانــون، خوِد قانون را دگرگون 

کنــد، جنبــه ای »قابل دیدن« بــه غیاب می دهد که دســت کم جای خالــی اش در هر 

صفحه ای از اینترنت به خوبی نمایان اســت. آیا تعفن این »امنیت« خشــن که با هر 

کلیک بر صفحه ای از همان »فضای مجازی« بیرون می زند کم از خشونت جنگ دارد؟

38. Mann, S., Nolan, J., & Wellman, B. 

(2003). "Sousveillance: Inventing and 

using Wearable computing devices for 

data collection in surveillance 

environments". Surveillance & Society, 

1(3), 331–355. +  

https://www.kaarnamaa.com/single-post/911
https://web.archive.org/web/20090325090745/http://www.surveillance-and-society.org/articles1(3)/sousveillance.pdf


540

96 زمسـتان  کارنما،  

54۱



542

96 زمسـتان  کارنما،  

543



544

96 زمسـتان  کارنما،  

545

به نظر شگفت انگیز می رســد که عکاسی چون »ُتماس روف«۱ همه ی کارهایش را 

بارها گونه ای »خودزندگی نامه « بخواند۲ اما اگر به ســه  بخِش واژه ی خودزندگی نامه  

در التین توجه کنیم، الگوِی روشن گری از پس این عکس ها نمایان می شود. کارهای 

روف، مفهــوِم خودکاری )ُاتو(، تن )بیــو(، و ثبت وضبط )گرافی( را در قالِب فرمولی یکتا 

گردهم می آورد. او با گفتن آن جمله، وانمود می کند که عکس های سرد و صنعتی اش 

بازتــاب زندگــی شــخصی خــود اویند امــا »خــود او« چیزی جز شــی ای فــرآورده ای 

َابرســاختارهای بزرِگ کنترل زندگی مدرن در پایان ســده ی بیســت و آغاز سده ی ۲۱ 

نمی تواند باشــد. بازتعریِف پیوند میان ُابژه و ســوژه، دســتورکار اصلی این هنرمند 

آلمانی ست.

Thom as Ru f f :  From A na log to 

b eyond Dig i t a l ,  W h itec hap e l 

Ga l le r y,  170 927 -18 01 21 .

By Sam Moht asham, 18 030 9 , 

Kaar n am aa Ar t  Magaz ine, 

k a a r nam a a .com  +

آناُلگ از  وف:  ر
دیجیتال ورای  به 
سام مهتشم

کناِر هم نشســتن هژده مجموعه ی مختلف ُتمــاس روف، او را در 

جای گاِه ناظر پی گیِر فرهنگ دیداری مدرن در گذری دوران ســاز از 

آناُلگ به دیجیتال، و سپس فراروی از آن می نشاند. مسیر کارهای 

او، بســتری مناســب را فراهــم می کنــد بــرای تشــخیص زمــان و 

چه گونگی مرگ عکاسی به شیوه ای که پیش تر می شناختیم.

تماس روف، ۱۹۸۲. امپراتور 0۶، ]بخشــی از 
تصویر[

Thomas Ruff, 1982. L’Empereur 06 (The 

Emperor 06) [Detail]

ُتماس روف، ۲00۴. جی پگ ان وای۱0 
Thomas Ruff, 2004. jpeg ny01

تمــاس روف، عکس هــا، ۲0۱۷-۱۹۷۹. وایــت 
چپل

Thomas Ruff: Photographs 1979 – 2017.

Whitechapel
1. Thomas Ruff, Photographs 

1979-2017, Whitchapel Gallery, 

170927-180121 + 

2. Vicki Goldberg, 2005, “Tomas Ruff 

with Vicki Goldberg”, The Brooklyn 

Rail +

کم وبیــش همه ی هــژده مجموعه ی به نمایش درآمــده در »وایت چپل« از ُتماس 

روف، بازگشــتی به لحظه ای آرمان شهرگونه در تاریخ رسانه ی عکاسی به نظرمی رسند 

که در آن، عکاســی رها از فشــار برای هنرخوانده شــدن، به کاوش در شــیوه ی دیدن 

جهــان مشــغول بــود؛ عصــر »ادورد مایبریــج«3 و عصــر »ِاتــن ژول مــاره«.۴ یک پای 

مجموعه های روف هم واره در جهان بازنمایِی ماشینی و سیاست های ناشی از آن  گیر 

 افتاده است. این همان مدرنیته ی ابزاری    ست که آن  پیش تازهای سده ی نوزدهمی را 

از مســیر آشــویتس بــه امــروز مــی آورد: پیش پاافتادگــی سلســله وار حومه گرایــی 

پیش ســاخته و تولیدانبوه  شــده در عکس هــای ســاختمان های بی چهــره ی بتنــی،  

بی چهرگــی عکس هــای »پاســُپرتی«  در عصــر وحشــت جهانی، و وحشــت خفته در 

عکس های دید در شِب روف.

ســارا جیمز۵ در مقاله اش برای کاتاُلگ نمایشــگاه یادآوری می کند که خیابان ها، 

ســاختمان ها، و فضاهــای داخلــی ای کــه روف تصویــر می کنــد، خالی از ســکنه اند. 

افزون برایــن، ایــن عکس ها بســتری نیز برای خیال بافی و ُنســتالژی بــاز نمی کنند 

آن گونــه کــه برای نمونــه صحنه های داخلی و خارجــِی »ُاژن اتــژه«۶ می توانند وجهی 

مــاده زدا بیابنــد. بی هوده نبود که والتر بنیامین۷ کارهایش را مقدمه ای بر عکاســی 

سوررآلیســتی می دید. روف در مجموعه ی »خانه ها« )۹۱-۱۹۸۷(، دســت به عکاسی از 

مکان هــای به ظاهر ترک شــده می زند تا بــه بیننده فرصت دهد در غیــاِب موجودی 

شــبیه خــودش در جهــان تصویــر، بــا حادواقعیت فضای مــدرن روبه رو شــود. این 

عکس ها که چون عکس های »ُتماس اشتروت«۸ در دقیقه های نخستین صبح گرفته 

شده اند، نمایش گر روان شناسِی پیش پاافتادگی و تکرارند.

ایــن مجموعــه، روشــن ترین ادای دیِن روف به »برنت و هیال بشــر«۹ اســت. در 

ســال های پایانــی هفتاد، او هــم راه با »اشــتروت«، »کاندیــدا هوفــر«،۱0 و دیگران در 

»آکادمی دوسلدرف« آموزش می دید. در آن  هنگام، عکاسیِ  به دقت برنامه ریزی شده ِی 

بِشــرها از ســازه های صنعتی، رویکردی ضداکسپرسیونیســتی پنداشــته می شد و 

پژواکی از مینی مالیسم و هنر مفهومی. این تردیِد همه جانبه در بیان گری شخصی، 

در پرتــوی پسامدرنیســِم هنرمندهایــی چون »آندریاس گورســکی«،۱۱ دیگر شــاگرد 

بِشرها، جنبه های حماسی می گیرد. به جز روف، عکاس های مکتب دوسلدرف دهه ها 

بــا نــام »روان شناســی معمــاری اجتماعــی«  ســرگرم واکاوی چیــزی بودنــد کــه 

شناخته می شــود. امــا چنان که خواهیــم دیــد، روف برعکس هم کالســی هایش که 

بیش ترشان تصویرهای صنعتی و سرمایه داری را در اندازه هایی فرای تصویِر واقعیت 

شکل می بخشیدند، از بازنمایی تصویر انسان شانه خالی نکرد.

امــا پیش از آن، بایــد دید چگونه با یادآوری عکس هــای »جنایی« َاتژه )به تعبیر 

3. Eadweard Muybridge (1830-1904 

United Kingdom)

4. Étienne-Jules Marey (1830-1904 

France)

5. Sarah E. James, 2017, "Thomas 

Ruff: Portraying Modernity", Thomas 

Ruff, London: Whitechapel Art 

Gallery 

6. Eugène Atget (1857-1927 France)

7. Walter Benjamin, 1931,"A Short 

History of Photography", Screen, Vol. 

13, Issue 1 + 

8. Thomas Struth (1954- Germany)

9. Bernd (1931-2007 Germany) and 

Hilla (1934-2015 Germany) Becher

10. Candida Höfer (1944- Germany)

11. Andreas Gursky (1955- Germany)

https://www.kaarnamaa.com/single-post/ruff
http://www.whitechapelgallery.org/exhibitions/thomas-ruff/
https://brooklynrail.org/2005/06/art/thomas-ruff
https://doi.org/10.1093/screen/13.1.5
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»َکمی ِرشت« که بنیامین مطلب اش را خوانده بود(، همین حس در مورد عکس های 

داخلی روف نیز برانگیخته می شــود. روف در ســال ۱۹۷۹، زمانــی که هنوز در آکادمی 

دوســلدرف بــود، مجموعه ی »درون خانه هــا« را در اندازه های کوچک و با عکاســی  از 

اتاق های دوســت  و آشــناهایش آغــاز می کند. این تصویرها حس وحــاِل ویژگی های 

به ویــژه معمارانه ی آلمان پســاجنگ را به دســت می دهنــد: تصویرهایــی از زیورها، 

ُتماس روف، ۱۹۹۲. شب ۹ دو
Thomas Ruff, 1992. Nacht 9 II (Night 9 II)

گیاه های در گلدان، تخت ها، میزها، شومینه ها، و هر چیز پیش پاافتاده ی دیگر. کارها 

چندان نگراِن خودبیان گری  نیستند، تا جایی که نام هر عکس نیز غیرشخصی ست: 

شــماره ای و به دنبــال آن حرفــی؛ بــرای نمونه: »درون خانــه ی ۱الــف«. در این تصویر 

اندرونی،  یک سینک دست شویی را با صابونی بر گوشه ای از آن می بینیم. چند قطره  

آِب جامانــده بــر صابــون، به احتمــال بازگــوی ایــن اســت کــه این جا کســی به تازگی 

دست هایش را شسته است. شبکه ی سیاه وسفید روی دیوار نمی تواند فضای آرام و 

عبوس تصویر را بر هم بزند. چنان که خواهیم دید، هنگامی که روف دست به عکاسی  

از دوست هایی می زند که از »درون خانه ها« غایب اند نیز، هر گونه بینش شخصی و 

ژرفای روان شناختی به سادگی به نفع گونه ای بی طرفی کنار گذاشته می شود.

»شــب ها« )۹۶-۱۹۹۲( درســت یک ســال پس از »خانه ها« پدیدآمدند و در آن روف 

نشان داد که نسبت به جنبه ی سیاسی سازوکار دیدن بسیار حساس است. تصویر 

پل هــا و بزرگ راه هــا و کارخانه هایی که زیر گســتره ی نور ســبز تیــره ِی دوربین های 

شــب بین که در طول جنگ خلیج فارس تولید شــده و در تلویزین پخش می شــدند، 

الگــوی اصلــی مجموعــه را فراهم ســاخت. بــه باور جیمــز، این تصویرهــای تاحدی 

ســینمایی نیز جهانی تصویــری  را می نگارند که در آن، همان گونــه که در جنگ خلیج 

]فارس[ دیدیم، جنایت  به عکس های بی نظیری برای تلویزین بدل می شوند. در یکی 

از این تصویرها، ببیننده از دریچه ی دوربین شب بین، چند ماشین را در گوشه ای از 

یــک پارکینگ کنار هم می بیند. لکه ی مایعی روی زمین  اســت کــه تصویر را واقعی تر 

می کند. چه بسا آشکارترین الگوی تجسم یافته  برای نگاِه رسانه مند تکنلژی، نگریستن 

از ســوراخ هایی  باشــد که موقعیتی آکنــده از امکان جنایت می آفرینــد. این جا روف 

نقش مجرم را ازنو به چشم انداز ماشینیِ  دوربین های مداربسته می دهد که آشکارا 

تصویرهای خیابان های سوت وکور را در انتظار جرم زیر نظر دارند.

هر عکس پرســنلی ای که می گیریم، مهر تاییدی ســت بر این که انسان از اساس 

گناه کار اســت. به بیان دیگر، گفته ی »شــما بی گناه اید تا وقتی عکس آن ثابت شود«، 

بزرگ تریــن دروغ مدرنیته اســت، اگــر آن را بیش از هرچیز انقالبــی در زمینه ی حق 

بدانیــم. گنــاِه نخســتینی که مــا را بــر زمین ســرگردان ســاخت، هنوز با ماســت و 

دیوان ساالری مدرن تنها آن را به سامان درمی آورد. این سان، مشهورترین مجموعه ی 

روف، »پرتره ها«، بدل به یکی از نخســتین شاه کارهایی می شوند که می توانند قدرت 

نظــارت نظام های مدرن به تصویر بکشــند. ازدیدگاِه فنی، آن ها نســخه ی دقیقی از 

عکس هــای کارت شناســایی معمولــی را نشــان می دهنــد کــه همگــی آرام، جدی، و 

بی نام ونشــان اند. این ســبک تمیز و سرراســت کــه بیش  از هر چیز چــون معماری 

مدرنیســتی، ادعای بی ســبکی دارد، هر مانعی پیش روی ابژه ســازی ســوژه را از راه 

برمی دارند.  
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ُتماس روف، ۱۹۸۸. پرتره )پ اشتاتُبمر(
Thomas Ruff, 1988. Porträt (P Stadtbäumer)

یکی از این پرتره های شخصیت زدایی شده، چهره ی »پیا اشتاتُبمر«، مجسمه ساز 

آلمانی ســت که در ســال ۱۹۸۱ وارد آکادمی دوســلدرف  شــد. روف در این مجموعه از 

ســوژه هایش می خواســت بی بیان باشــند و یک راســت به دوربین نگاه کنند. عکس، 

اشــتاتُبمر را با پس زمینه ای ســفید و ساده ای در پشت نشان می دهد. او با کم ترین 

ژســت ممکن به دوربین زل زده است اما شــق ورق هم نیست؛ سرش کمی به سوی 

چــپ کج شــده و تالش زیادی بر مرتب کــردن مو یا ازبین بــردِن کامل چین های روی 

لباس دیده نمی شود. هرچند پیا گوش واره و گردن بند ندارد اما یک سنجاق سینه ی 

ســفید وســط یقه اش نشســته و حس تقارِن پویای جاری در تصویر را حتا بیش تر 

کرده اســت. ممکن اســت بخواهیم »متمدنانه« از روِی رنگ پوست و چشم و موهای 

پیا بگذریم اما منتقدها از این ویژگی های نژادی به آسانی نگذشتند.  

بازتاب دو پُرژکتر نور در چشــم های آبی  اشــتاتُبمر، یادآور »چشم راست دخترم 

زیگرید« اثر »آگوســت زاندر«۱۲  اســت، با این تفاوت که در چشــم های زیگرید بازتاب 

پنجره دیده می شود. اگر به تبارشناسی طرح شده در ابتدای این مقاله بازگردیم، کار 

ُتماس روف به هم زاد عبوِس سوررآلیســم یعنی »عینیت  نو« )یا »ُابژکیتویته ی نو«( 

باز می گردد. روف زنده کننده ی این رگه  ی کم جان هنِر مدرن آلمان شــناخته می شود 

که در سال های بیست شکل گرفت  و در زمینه ی عکاسی، تصویرپردازِی بایگانی مانند، 

واقع گرا، و هم راه با عنصرهای جزیی پرشمار و دقیق را به پیش زمینه کشاند. پُرژه ی 

پرتره  هــای نظام مند زانــدر برای ثبت انســان های دوره ی وایمار، تنها از چشــم انداز 

جهان پس از آشــویتس اســت که قدرتی بیان گر می یابند. اما این برخورد، هدِف نقد 

»بنیامین بوخلو«۱3 دیگر استاد روف در دوسلُدرف قرارمی گیرد. او آن ها را هم راه با کار 

بشرها، زنده سازی محافظه کارانه ی جهان شمول گرایی می داند که اساِس ُابژکتیویته ی 

نو و در دیدی گسترده تر، نژادپرستی آلمان را می ساخت.

روف پرتره هــا را رها نکرد و در واکنش به نقدهای بوخلو، مجموعه ی دوازده تایِی 

»چشــم های آبــی« )۱۹۹۱( را به وجــود آورد کــه در آن قرنیــه ی شــماری از ســوژه هاِی 

مجموعه ی »پرتره ها« را با ابزارهای ویرایش تصویر، آبی کرد. هم چنین پنج سال پس 

از آفرینــش مجموعــه ی اصلــی بــود که تصمیــم می گیــرد آن پرتره هــا را در اندازه ی 

بیلبردهــای تبلیغاتی یعنی چیزی با بیش از دو متر بلندا چاپ و ارایه کند؛ تمهیدی 

که به تعبیر رابرتا اسمیث۱۴ در سال ۱۹۸۹، جنبه ای به شدت هولناک به این تصویرها 

می بخشــد. حــس کوتولگی بیننده در برابر چهره ها، مناســبات قدرتــی که بین ما و 

عکس پرسنلی وجود دارد را به نفع یک آگاهی نو به لرزه درمی آورد.

کارهــای روف در ســال های اخیر هرچه بیش تــر به الگوهای نظارت رســانه های 

مــدرن توجــه می کننــد. او تالش بســیاری برای معرفــی ژانری از عکاســی ای کرد که 

12. August Sander (1876-1964 

Germany)

13. Benjamin Buchloh (as cited in Sarah 

E. James, 2017, p. 184)

14. Roberta Smith, 1989, "Review/Art; 2 

Soviet Emigres Celebrate Their New 

Home, Bayonne", The New York Times + 

http://www.nytimes.com/1989/04/21/arts/review-art-2-soviet-emigres-celebrate-their-new-home-bayonne.html?pagewanted=all
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»دیوید کمپنی«۱۵ آن را »هنر پیکسلی« می خواند، هنری که به ما این امکان را می دهد 

تا در زیبایی و فلسفه ی وضع موجوِد تصویر الکترنیکی درنگ کنیم. البته، او این کار را 

نه با نشان دادن تصویرها بر نمایش گر، بل که با چاپ آن ها در ابعاد بزرگ می کند که 

بینــش متفاوتــی را از وضــوح تصویر رآلیســتی پیش چشــم می گــذارد. بااین حال، 

پیکسل ها هم چنان شبکه مانند و تکراری اند و از منطق هندسی و پیش بینی پذیری 

پیروی می کنند که مینی مالیســم و هنر مفهومی بر آن  انگشــت گذاشــتند. بازتولید 

دیجیتالی تصویر که در این جا با پیکســل نمادپردازی می شود، خود موضوع اصل و 

کپــی را بی ربط می کند. درواقع، پیکســل »محدودیت« فنی نظــم مجازی را بازنمایی 

می کند که به  شکلی پنهان همه ی تصویرها را در پیوستار الکترنیکی همگانی یک پارچه 

می کند.

ازمیان کارهای پسااینترنتی اش، مجموعه ی »جی پگ ها« حاصل پرسه زدن ُتماس 

روف نــه در گوشــه وکنار شــهر کــه در فضاهــای مجازی ســت. برای نمونــه، »جی پگ 

ان وای۱0« تصویــر بزرگــی از ســاختمان امپایراســتیت  اســت که در پشــت آن یکی از 

ساختمان های مرکز تجارت جهانی در پی حادثه ی یازده سپتامبر می سوزد و دودی 

به سان قارچ هسته ای از ساختمان برخواسته  است. اختالل تصویرِی ایجاد شده در 

تصویر، به ســرعت بیننده را به ایده ی »تصویر در گذر« یا تصویر در حال ســفر از یک 

ِســرور به ِســروری دیگر در جهان، آگاه می کند به گونه ای که او حتا ممکن اســت این 

عکس را با تصویری از یک فیلم اشــتباه بگیرد. دست کم در مورد »جی پگ ان وای ۱0«، 

این جابه جایِی مجازی، پژواِک نگران کننده ای ست از زیستن در عصر وحشت.

نامادی شدن تجربه ی حسی و تنانه، یکی دیگر از دغدغه های روف در این فصل 

از کارش اســت. در میانه ی ســال های ۱۹۹0 و ۲0۱۲ ، روف تصویرهای ُپرن را از اینترنت 

دانلد و پیکســل های دیجیتالی شان را بزرگ نمایی می کند. در یکی از این تصویرهای 

به ظاهر ساکن که به احتمال از یک فیلم یا عکس ُپرنِ  گی گرفته شده، مردی برهنه را 

از پشــت می بینیم که یک دســت بر کمر دارد و دســتی دیگر بر پا و روی تخت اش با 

مالفه ی شــطرنجی ســفیدوآبی شــکار شــده اســت. حالت نقاشــانه، و محو شدن و 

انتزاعی شــدن اثر می تواند تفسیر »پیکُتریالیستی« کوییری باشد از زن های درحال  

حمام کردِن »ادگار ُدگا«۱۶ یا »پیر ُاگوســت ُرنوار«،۱۷ و  یا چون کنایه ای به نقاشــی های 

»گرهــارد ریشــتر« خوانده شــود.۱۸ در هــر حالت، اثــر به طورکلی نظر یــک »عکاس« 

درباره ی دردسرهای نقاشی به مثابه ی رسانه ای در سده ی جاری ست.

کناِر هم نشســتن این مجموعه های مختلف نشــان می دهد که چرا باید ُتماس 

روف را ناظــر پی گیــری بــر فرهنــگ دیداری مــدرن در گــذری دوارن ســاز از آنالگ به 

15. David Campany, 2017, "Image 

Ventriloquism and the Visual 

Primer", Thomas Ruff, London: 

Whitechapel Art Gallery  

16. Edgar Degas (1834-1917 Paris, 

France)

17. Pierre-Auguste Renoir (1841-1919 

France)

18. Gerhard Richter (1932- Germany)

دیجیتــال، و ســپس فراروی از آن دانســت. افزون براین، مســیر کارهای او بســتری 

مناسب را فراهم می کند برای تشخیص زمان و چه گونگی مرگ عکاسی به شیوه ای که 

پیش تر می شــناختیم. پرژه ی هنــری روف خودآگاهانه به نســبت مندِی پیچیده ی 

میــان آوان گارد، رســانه، و صنعــت می پردازد و با اشــاره به ُابژه های مادی و شــرایط 

کارخانه ای، در نهایت چون پاسخی نظرگیر به پویش های پیچیده ی میان امر واقعی 

و امر مجازی در سرمایه داری پسین نمود می یابد.

برای ارجاع به این مقاله، از قالب زیر استفاده کنید:
سام مهتشم، ۱3۹۶. »روف: از آناُلگ به ورای دیجیتال«. کارنما؛ فصل نامه ی هنرهای دیداری.

ج. ۱، ش. 3، زمستان ۱3۹۶، ص. ۵3۹-۵۵۱ +

ُتماس روف، ۲000. برهنه ها ال کی ۱۸
Thomas Ruff, 2000. nudes lk18

https://www.kaarnamaa.com/single-post/ruff
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فرامتن:
ی امین الر عبدالرضا 

ایــنبخِشویــژهی»فصلنامهیکارنما«،هرشــمارهباهمکارییکهنرمندشــکل

میگیرد.هرفصل،بینششتانهصفحهازمجلهرادراختیاریکهنرمندمیگذاریم

تاآنرابراساِسترجیحهایزیباشناختیومفهومیخود،درقالبچیزینزدیکبه

یک»کتابهنرمند«کارکند.

رفت وبرگشت های به ظاهر بی انتهای خط های عمودی و افقی در کارهای عبدالرضا 

امیــن الری، بــه منظره هایــی انتزاعی می انجامند که ســطح هایی انــدام وار بر آن ها 

سوســو می زننــد. او نــخ را چون خط بــه کار می برد و دوخــت ودوز را به ابــزاری برای 

آفرینش مجموعه ای از سایه ها و الیه ها بدل می کند. فرآیند طاقت فرسای الزم برای 

پدیــدآوردن تک تک ایــن کارها، در برابر ویژگــی حاضروآماده ی بخــش  زیادی از هنر 

امــروز قــرار می گیرد، حتا اگر ســاختار دوگانه شــان یادآوِر منطق صفــر و یک فضای 

دیجیتال باشــند و ســوراخ های ســوزن آشکارا با دقتی ماشــینی بر کاغذ فرود آمده 

باشند. تاروپودهای رنگِی طراحی /نقاشی های امین الری، از درکی حسی اما بخردانه، 

و گزیده گو اما پرکار خبر می دهند که  خود بازتابی انتزاعی از طبیعت  است. - نازنین 

نوروزی











اجازه ی بازنشر همه ی تصویرها تنها برای انتشار در مجله ی هنری کارنما داده شده است.

All Images by Abdolreza Aminlari:

Untitled, 2017. Thread on paper, 22 x 15 inches

Untitled,  2017. Thread on paper, 22 x 15 inches

Installation Sketch, 2017. Watercolor and pencil on paper

Artifact from Studio, 2014 to present. Foam board and tape

Untitled, 2017. Thread on paper, 22 x 15 inches

Untitled, 2017.  Thread on paper, 22 x 15 inches

Artifact from Studio,   2012-2018 (Ongoing). Thread remnants and used spools

© 2018 Abdolreza Aminlari, Kaarnamaa Art Magazine
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»از تقاطع خیابان پنجاه وســوم و پنجــم منهتن که بگذرید به مقصد خود یعنی 

ُمما می رسید«؛ راه یاب گوگل با لحن اخباری اش نشانی می دهد. رفته رفته سروکله ی 

حرف های عمودی چیده شــده اش نیز پیدا می شود، ِام .ُا.ِام. ِای؛ اما کوچک تر از آن چه 

که همیشــه تصور می کردم به نظر می رسد. گویی نام پرطمطراق موزه ی هنر مدرن 

نیوُیرک )ُمما( بزرگ تر از قد و قواره ی فیزیکی اش است. اکنون کارگزارهای موزه به فکر 

ساخت و ســازی دوباره و گسترش بنای آن در دل یکی از گران ترین محله های منهتن 

افتاده اند. اما ُمما در گستردن پهنای دیوارهای صحنه ی نمایش اش رقیب کم ندارد؛ 

در همین یک سال گذشته، موزه های دیگری چون »لکما«، »استودیو میوزیم« و »نیو 

میوزیــم«، و هم تاهایشــان در دنیای  گالری هــا یعنی »دیوید زورنــر« و »ِپیس« نیز 

زورآزمایی ای جاه طلبانه و نابرابری با یک دیگر را پیش گرفته اند. 

Museum and Gallery Expansions, 

180128.

By Mahsa Biglow,

Kaarnamaa Art Magazine, 

kaarnamaa.com  +

نمای نیومیوزیم
The New Museum, The facade

پیش طرح فضای داخلی لَکما
The Los Angeles County Museum of 

Art (LACMA)

ماکت ساختمان نوی موزه ی هنر مدرن 

)ُمما(
The Museum of Modern Art (MoMA)

فضایِی گسترش 
هنر نهادهای 
مهسا بیگلو

تــالش شــماری از مهم تریــن نهادهــای نمایش هنر بــرای هرچه 

بیش تــر گســتردن مرزهایشــان و هم زمــان پیچیــدن انگیزه های 

پشت پرده ی ساخت وسازشــان در لفاف فرهنگی، خبر از دگرگونی 

سیاست گذاری های نهادی هنر می دهد.

https://www.kaarnamaa.com/single-post/gostaresh
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ُمما ســال پیش اعالم کرد تصمیم دارد دستی به سر و روی خانه ی ۵۸ هزار متر 

مربعی اش بکشد و سال ۲0۱۹ را تاریخ پایان پُرژه ی گسترش فضایش پیش بینی کرد. 

گفته می شود پرژه ی چهارصد میلیون دالرِی گسترش ُمما چیزی نزدیک  به ۴۶00 متر 

به فضای گالری های موزه می افزاید. ُمما نیز مانند دیگر موزه هایی که در ســال های 

اخیر شــاهد گسترش نظرگیرشان بوده  ایم، میل به برگزاری نمایشگاه های هم زمان 

مفصل تــر، میان رســانه ای تر، و برقراری ارتباطــی هم گون میان فضای مــوزه و بافت 

شهری را از دلیل های اصلی بازسازی و نوسازی موزه مطرح کرده است.  

گروه معماری »دیلر اســکفیدیو + رنفرو« که پیش تر نمونه ی طراحی شــان را در 

ساختمان »آی سی ِای«۱ باستن دیده ایم، پُرژه ی جنجالی گسترش موزه را با هم کاری 

»ِگنســلر« در ســال ۲0۱۴ کلید زدند. همان ســال خبر نابود شدن ساختمان پیشین 

»مــوزه ی هنر مردمی آمریکا« که در ســال ۲0۱۱ از پس بحــران مالی ناگزیر به فروش 

ســاختمان به هم سایه ی ثروتمندش، ُمما، شده بود؛ سیل ابراز انزجارهای فروانی را 

در پی داشــت. »جری ســالتز«۲ در »والچر« طراحی فضای جدید موزه را »زرق وبرقی 

نمایشــی و شبه روشــن فکرانه« خوانــد. ایــن نخســتین بار نیســت کــه ُممــا پهنه ی 

نمایش اش را در تنگنای انباشــته ی آســمان خراش های مرکز نیویرک، وجب به وجب 

می گســتراند. پیش تر، در ســال ۲00۴، موزه برای بازســازی فضایش زیر نظر معمار 

ژاپنی »یوشیو تانیگوچی« ۸۵۸ میلیون دالر هزینه کرده بود.

اکنــون، پس از پایان فاز نخســت نوســازی و گســترش مــوزه، فــاز دوم نیز آغاز 

شده اســت که شامل جبهه ی غربی آن می شــود و گستره ی موزه را تا آن سوی حریِم 

همســایه  اش یعنی ســاختمان »۵3 دبلیو ۵3«،3 می کشــاند. دو گالری جدید در این 

ســاختمان، هم ســطح خیابــان و از پــس ســالن انتظار نورگیــر و دل بــاز هم کف، به 

مهمان های موزه خوش آمد خواهندگفت و در طبقه ی دوم یک فضای آموزشی جدید، 

برنامه های آکادمیک ُمما را تدارک خواهددید. »گلن دی. ُلری« ششــمین مدیر موزه 

که از سال ۱۹۹۵ سکان ُمما را به دست گرفته است، در مصاحبه ای۴ با نیویرک تایمز »باال 

بردن کیفیت گالری های موزه و در نتیجه نمایش سهم بیش تری از مجموعه ی موزه 

به شیوه های نو و متفاوت« را انگیزه ی پرژه ی بازسازی اعالم کرد. ُمما تابستان سال 

آینده پایان پرژه ی گســترش اش را با نمایش بخش نظرگیری از گنجینه اش جشــن 

خواهدگرفت.

چند محلــه آن طرف تر در هارلِم یعنی جایی که چهره ی به سازی  شــده اش روز به 

روز »ســفید«تر می شود، »اســتودیو میوزیم« هم زمان با ســالگرد پنجاه سالگی اش 

پرژه ی ساخت خانه ی جدید را آغاز می کند؛ با این امید که تا پاییز سال آینده درهای 

ساختمان جدید را به روی مخاطب هایش  بگشاید. »دیوید َادِجی« معمار بریتانیایی 

1. The Institute of Contemporary Art/

Boston +
2. Jerry Saltz, 2014. "Saltz: The Next 

MoMA Expansion Is As Big a Mess As 

The Last One". Vulture +
3. 53W53 

4. Robin Pogrebin, 2017. "MoMA’s 

Makeover Rethinks the Presentation of 

Art". The New York Times +

از بافت محلی هارلِم  برای طراحی فضای جدید استودیو میوزیم الهام گرفته  است تا 

میان بنیان موزه که در دل فرهنگ افریقایی-امریکایی هارلِم شکل گرفته و ساختمان 

آن، پیونــدی ناگسســتنی برقرار کند. گفته می شــود موزه تاکنون هفتــاد درصد از آن 

بودجه ی ۱۷۵ میلیون دالری که برای گسترش درنظر گرفته بود را فراهم کرده است.

استودیو میوزیم صورتش را با سیلی سرخ می کند و با توان مالی اندک، هم چنان 

دربرابــر هم تاهای فربه اش قد علم کرده اســت. شــهر نیویــرک ۵3.۸ میلیون دالر به 

استودیو میوزیوم کمک کرده است تا خونی تازه به رگ های مرکز فرهنگی هارلِم تزریق 

شود. شهردار شهر نیویرک در مصاحبه ای با مجله ی »آرت ُفِرم«۵ با اشتیاق از پرژه ی 

گسترش موزه و تاثیرش بر هارلِم گفت: »برای نزدیک به پنجاه سال، استودیو میوزیم 

هم پای ثابت گفت وگوی فرهنگی بوده، نقشی اساسی در پرورش حرفه ی هنرمندهای 

نوپای افریقایی تبار داشته، و به مثابه ی لنگری در هارلِم ایفای نقش کرده است«. 

5. Artforum, 2017. "Studio Museum in 

Harlem Reveals Design Renderings of 

New Building". +

موزه هنر مدرن نیویرک، بخش شمالی/جنوبی  از نمای فضا های جدید
The Museum of Modern Art, north/south section-perspective through the new gallery spaces

https://www.icaboston.org/about/our-building
http://www.vulture.com/2014/01/saltz-the-new-moma-expansion-is-a-mess.html
https://www.nytimes.com/2017/06/01/arts/design/moma-redesign-art-expansion.html
https://www.artforum.com/news/id=71334
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اما پرژه ی ششــصد میلیون دالری انتقال بخشی از »لَکما« )موزه ی هنر ناحیه ی 

ُلس انجلس(، این بار به جای گســترش فضای موزه، مرزهای آن را تنگ تر خواهد کرد. 

لَکما با تاخت زدن چهار ساختمان قدیمی اش با ساختمان جدید، ۵00 مترمکعب فضا 

از دست  خواهد داد و به جای سالن های تاتِر در کل ۷۱۶ نفره اش، سالنی با 300 صندلی 

نصیبش می شود. پیش تر، با گشایش پاوین های نمایش »بی َکم« )۲00۸( و »لیندا و 

اســتوارت رزنیــک« )۲0۱0( کــه هر دو نام »رنــزو پَینــو« ایتالیایی را به عنــوان طراح بر 

پیشانی خود دارند، ۹۲00 متر مربع به مساحت گالری های لکما اضافه شده بود. موزه 

در عمر پنجاه و دو ساله اش پنج بار مرزهایش را گسترده و این گسترش فضا، آن را 

به آن چه امروز هست، یعنی قطب فرهنگی -هنری غرب آمریکا تبدیل کرده است.

بناســت چهار ســاختمان »اَهمنســن«، »َهمر«، »هنر )قاره ی( آمریــکا«، و »مرکز 

بینگ« در بخش شــرقی موزه به هفت پاوین نیمه شــفاف منتقل شــوند که کنار هم 

چیده شــده اند. ساختمان جدید که توسط »پیتر زوم ُثر« سوییسی طراحی خواهد 

شــد و پالن آن از باال شــکل حرف انگلیســی »ِاس« را تداعی می کند، افزون بر درخود 

جای دادن هفت گالری، یک ســالن تاتر، فروشگاه، و چند رستوران، خانه ی همیشگی 

پیش طرح فضای داخلی لَکما
The Los Angeles County Museum of Art (LACMA), New Gallery Spaces

6.Christopher Knight, 2017. "The new 

LACMA: Plans call for radical change 

to how we see the permanent 

collection". Los Angeles Times +
7. Melik Kaylan, 2011. "Clandestine 

Trade". The Wall Street Journal +
8. Artforum, 2017. "David Geffen 

Pledges Historic $150 Million to 

LACMA’s New Building". Artforum +

گنجینــه ی مــوزه خواهــد بود. گنجینــه ی مفصل مــوزه، مجموعــه ای از ۱3۵ هزار کار 

هنری ست و مدیر موزه »مایکل ُگوان« برای شیوه ی نمایش اش در ساختمان جدید 

نقشه هایی در سر دارد.

ایده ی ُگوان برای نمایش مجموعه ، کنار هم گذاشتن کارها به صورت نمایشگاه های 

کیوریت شده ی موقت است؛ بدون درنظرگرفتن قالب های جاافتاده ی فرهنگی، زمانی، 

و یا رســانه محور. ُگوان که ایده اش بی شــباهت به برنامه های رقیب انگلیســی موزه، 

ِتیت مدرن نیست، می خواهد دست کیوریترها را برای نوآوری های ماجراجویانه باز 

بگذارد. او درباره ی مدت برگزاری نمایشگاه ها نیز سخاوت مندانه ریش و قیچی را به 

دســت کیوریترها می سپارد. به بیان »کریستفر نایت«۶ منتقد »لس انجلس تایمز«، 

»ویژگی درخشان برنامه ی ُگوان این است که چه طور تصویر رایج موزه را برهم می زند 

و آن را به مکانی برای کشف تاریخ ارتقا می دهد«.

اما از طرح پیشــنهادی زوم ثر اســتقبال چندانی نشــد. معمار سازه ی خمیده ی 

لَکمــا که تاکنون تنها دو موزه ی به نســبت کوچک در کارنامــه ی خود دارد با نارضایتی 

کیوریترها از طراحی مینی مال ســاختمان جدید مواجه شده اســت. آن ها مدل او را 

ناکارآمــد خوانده اند و او را متهم کرده اند در طراحی ســاختمان اش به کارکرد کلیدی 

مــوزه توجهی نداشــته و هدفش تنها خلق ســازه ای شــیک و ســتودنی بوده اســت. 

دیوارهای ســاختمان که قرار اســت بتنی باشــند، نصب کــردن کارها بــر روی آن را با 

مشــکل مواجــه می کند و پنجره های جانبــی بلند موزه و نور محیطــی که به فضای 

گالری ها رخنه می کند، نورپردازی بر روی کارها را دشوار می کند.

»دیوید ِگِفن« ســرمایه دار و بنیان گذار نشــر صوتی ِگِفن، قولی ۱۵0 میلیون دالری 

برای کمک به لکما داده اســت. )ِگِفن، همان تاجری ســت که ســال ها پیش جهل را در 

چهــره ی ســران فرهنگی مــا به خوبی تشــخیص داد و فرصــت را غنیمت شــمرد؛ با 

هم کارِی او تابلوی »زن شماره ی سه« کار »دکونینگ« که در گنجینه ی موزه ی هنرهای 

معاصر تهران انبار شــده بود، با برگ هایی از شــاهنامه ی طهماســبی جابه جا شد(.۷ 

لَکما گفته است کمک سخاوتمندانه ی ِگِفن را خرج کمپین »ساختن لکما« خواهدکرد. 

به جــای آن، ســاختمان جدید نــام ِگِفن را با خــود یدک خواهدکشــید. او هدفش از 

اهدای یکی از بی سابقه ترین حمایت های مالی به یک موزه ی هنر را این گونه۸  توصیف 

می کند: »در دوره ای که کمک های فدرال به هنر تهدید می شود، مهم است که پیمانی 

عمومی-خصوصی از این دست برای کمک به هنر و نهادهای فرهنگی بپروریم. باید 

مطمئن شــویم که همگان به این نهادهای ارزشــمند دسترســی دارند«. ابرنهادهای 

هنــری )پس از اســتادیوم های فوتبــال اماراتی و ســالن های کنفــراس دانش گاه ها( 

رفته رفته آموخته اند که چون شــی های هنری در دســت ابرمجموعه دارها )یا همان 

http://www.latimes.com/entertainment/arts/la-ca-cm-lacma-zumthor-collection-20170528-htmlstory.html
https://www.wsj.com/articles/SB10001424052970204770404577082842506737230
https://www.artforum.com/news/id=71426
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دالل هــای نفتی( می توانند اعتبــار خریدوفروش کنند. نمونه ی دیگــر این پدیده را 

می توان در ســاختمان پیوســت جدید تیت مدرن۹ دید که به تازگــی نام حامی بزرگ 

مالی خود، میلیاردر امریکایی-بریتانیایِی روس تبار، ِسر »لیُوِنرد َبلَوتنیک« را به دوش 

کشــیده اســت )او در هریــک از دانش گاه هــای »ِییــل«، »هــارورد«، و »آکســفرد« نیز 

دست کم یک دانشکده زیر نام خود دارد(. 

برخــالف لَکمــا کــه درانتخاب معمــار ســاختمان اش ریســک بزرگی کرده اســت، 

»نیومیوزیم« با نام آشنای »ِرم کولهاس« سند موفقیت پرژه ی ساخت وسازش را ُمهر 

کرده است. کولهاس معمار، نظریه پرداز معماری، و شهرسازی ست که نقشی مهم در 

جریان معماری سده ی اخیر ایفا کرده است. او هم راه با »ُشِهی شیگماتسو« طراحی 

ســاختمان نو نیومیوزیم را به  عهده گرفته است تا چیزی نزدیک  به ۴۶00 متر مکعب 

را تــا ســال ۲0۱۹ به فضای فعلــی گالری های موزه بیافزاید. اگرچه بودجه ی به نســبت 

فروتنانــه ی ۸۵میلیونــی نیومیوزیم هم چون اندازه ی خود موزه تــوان چندانی برای 

زورآزمایی با هم قطران اش ندارد )این رقم، کم و بیش نیمی از بودجه ی تنها یک ســال 

ُممــا اســت(، اما همیــن مبلغ کافی ســت تا با بلعیدن ســاختمان هم جــوارش، تولد 

چهل ســالگی را در فضایــی نزدیــک بــه دوبرابر جشــن بگیــرد. برنامه هــای آینده ی 

نیومیوزیم بــا افزایش فضای نمایش اندکی مبهم خواهد بود؛ موزه ای که به گفته ی 

»مسیمیلیانو ُجنی«،۱0 مدیر هنری نیومیوزیم، همیشه بخشی از ویژه بودن خود را 

از کوچک بــودن اش گرفتــه اســت: »فکــر می کنــم از ســویی مــا در شــرایط جالبــی 

قرارگرفته ایم، زیراکه ما به روشــنی نشان داده ایم که اندازه اهمیتی ندارد. ویژه  بودن 

محدودیت های ما، کم  و بیش همه ی آن چه را که ما هســتیم، تعریف کرده است. قرار 

نیست برویم و بگوییم که می خواهیم شبیه به همه ی ]موزه های[ دیگر باشیم«. 

هم زمــان بــا موزه هــا، َاَبرگالری های تاثیرگــذار و تعیین کننده ی دنیــای هنر  نیز 

سال هاســت بــه فکر چاره ای برای پیــش رو ماندن و حفظ جایگاه شــان اند. برخی از 

آن هــا نیــز در پــی برنامه هــای موزه ها، ِکــش دادن مرزهایشــان را راه حلی مناســب 

می داننــد، گواهــی اش میلیون هــا دالر هزینه ای ســت که صرف گســترش فضای این 

گالری ها شده اســت. »مارک گلیمچر« مجموعه دار، وارث، و مدیر گالری ِپیس، میراث 

پــدرش یعنــی »آرنه گلیمچر« را تا آســیای شــرقی نیز گسترده اســت. او کــه به تازگی 

شعبه ی ِپیس ِســئول را راه اندازی کرده است، پیرامون پرژه ی جاه طلبانه ی گسترش 

گالری اش می گوید: »ده ســال گذشته شاهد دگرگونی های باورنکردنی در دنیای هنر 

بوده اســت چرا که گروه های خالقی از جاهای مختلف دنیا شــروع به برقراری ارتباط 

کردند و به یک دیگر وصل شــدند. اکنون وقت آن رســیده تا گالری ها نیز تغییر کنند. 

ساختمان جدید موقعیت آن را فراهم می کند تا چرایی مان را از نو تجسم کنیم و این 

همان برنامه ای ست که خیال داریم پیاده اش کنیم«.

۹. حســین ایالتی، ۱3۹۵. »نیروگاهی برای هنری 

آفریده نشده«. کارنما؛ فصل نامه ی هنرهای 

دیداری

10. Randy Kennedy, 2016. “New 

Museum Plans Expansion after Raising 

$43 Million”. New York Times +
11. Arne Glimcher, 2012. “Big Think 

Interview with Arne Glimcher”. +

گلیمچِر پدر، ِپیس را در ســال ۱۹۶0 در باســتن گشــود. چشــم های ســبز آرنه ی 

هفتادونه ســاله هنگامی که از سال های نخست کاری اش حرف می زند، می درخشد و 

دوباره جوان می شــود. او به یاد می آورد که چطور ایده ی گشــودن گالری، اتفاقی و با 

دیــدن یک مغازه ی اجــاره اِی خالی در کنــار موفق ترین گالری آن زمان در باســتن به 

ذهنش رسید. او با ته مایه ای از فروتنِی تاحدی مصنوعی می گوید: »هیچ نمی دانستم 

چه کار دارم می کنم! فکر می کنم همه ی حرفه ام بر پایه ی شانس پیش رفته است«.۱۱ 

گلیمچر در کنار پســرش در تالشــی بی پایان است تا از دیگر دالل های خوش شانس 

هنر، »لَری گُگزین« و »دیوید زورنر« پیشــی بگیرد. زورآزمایِی این ســه، زمان و مکان 

نمی شناسد تا آن جا که اگر یکی پا به قاره ی افریقا بگذارد سر و کله ی دو دیگری نیز 

پیدا می شود.

گلیمچرهــا ســاختمان هشــت طبقه ی جدیدشــان را در چلســی به دســت گروه 

معمــاری »ُبنتی/ُکزرســکی« ســپرده اند تــا بــا طراحــی گالری هایــی بدون ســتون و 

دیوارهایی به ارتفاع شش متر، فضای نمایش ِپیس را بیش ازپیش به اصطالح مدیا-

فرندلی کنند. ساختمان جدید ۵۵00 متر مکعبی که یک سوم اش در اختیار پیمان کار 

پرژه، بنگاه معامالتی »َوینبرگ«، قرار خواهد گرفت؛ قرار بوده است پاییز ۲0۱۷ افتتاح 

استودیو میوزیم در هارلم، نمای ورودی اصلی از خیابان
The Studio Museum in Harlem, Street Level View of Main Entrance

https://www.nytimes.com/2016/05/11/arts/design/new-museum-plans-expansion-after-raising43-million.html
https://www.youtube.com/watch?v=1CwgyiZiiaY
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شود و چیزی نزدیک به 3۷00 مترمکعب به فضای گالری بیافزاید تا سهم بیش تری از 

بازار هنر نیویرک برای خانواده ی گلیمچر کنار گذاشته شود. ساختماِن وعده داده شده، 

چهارمین فضای گالری در شهر نیویرک خواهدبود.

در طبقه ی ششم، ۵00 مترمکعب به گالری روبازی اختصاص دارد که برای نمایش 
مجســمه های غول پیکر، فضایی ایده آل به نظر می رســد. یک طبقه باالتر، گالری های 
طبقه ی هفتم با تمرکز بر روی رســانه های نو و اجرا، قرار اســت صدا-ایمن )ســاوند 
پروف( باشــند تا گرفتاری همیشگی نمایشــگاه های چندرسانه ای یعنی هم پوشانی 
کارهــای صدا و تصویرمحــور را اندکی رفع کنند. کتاب خانه ای همگانی نیز در طبقه ی 
هم کف در نظر گرفته شده که بیش از ده هزار نسخه کاتالگ در اختیار هنرپژوه ها قرار 

می دهد.

»دیویــد زورنــر« آلمانــی نیز در آســتانه ی بیســت وپنج ســالگی گالــری اش، قول 
ســاختمان پنجاه میلیونِی پنج طبقه ای، درســت چند خیابان آن طرف تر از رقیب اش، 

ِپیس، به مخاطب هایش داده اســت. رنُز پَینو که طراحی چشم گیر »ویتنی«۱۲ را از او 
به خاطر داریم، معمار ساختمان جدید آقای زورنر است. او نیز مانند هم کارهایش 
به اهمیت ارتباط ساختمان و خیابان اشاره کرده و به آرت ُفِرم گفته است: »می خواهم 

پیوند روان شناسانه ی دیداری میان ساختمان و خیابان بسازم«. 

تعارف ها و طفره های تشریفاتی مدیرهای موزه ها و گالری ها در مصاحبه هایشان 
قابل درک اســت. هر چه باشــد واقعیت گردش مالی در دنیای هنر و باال وپایین های 
بورس هنر می بایســت زیر زرق وبرق و جادوی خیره کننــده اش پنهان بماند. با این 
حال راســت گویِی بی رحِم »دیوید زورنر« آن جا که درد دل می کند و از انگیزه اش برای 
گســترش گالری  می گوید، دل نشین و کمک کننده تر به نظر می رسد. نیویرک تایمز از 
قول او نوشته اســت: »هنرمندها می خواهند )فضا( کوچــک بماند، آن ها از دگرگونی 
چیزها متنفرند. چه طور می توان ]فضا را[ صمیمی نگاه  داشت و هم زمان در بازار هنر 
رقابت کرد؟ از سوی دیگر، اگر حرکت نکنی بعضی هنرمندها احساس می کنند برای 
حرفه شــان به انــدازه ی کافی کار نکــردی. آن هــا می خواهند هم فضــای خودمانی و 

صمیمی را حفظ کنند و هم ُبرد داشته باشند«.۱3

طبیعی ســت که یک موزه ی هنر مدرن و/یا معاصــر، برای بقا نیاز به دگرگونی با 
هنــر زمانــه اش دارد. امــا »مدرن« مانــدن و هم زمان معاصرشــدن نیاز بــه یک نظم 
سیســتمی بینانهادی در تبدیل معاصر به تاریخی، گسترش پیوسته ی گنجینه های 
هنــری، و در نتیجه فضای بیش تر برای نمایش هم زمان دارد )ســازوکاری که موزه ی 
خاک گرفته ی »هنر معاصر« تهران هرگز به آن نیم نگاهی هم نیانداخته است(. اما این 
تنها بخشی از پرژه های گسترش نهادی را توجیه می کند. از سوی دیگر، اگر بدبینانه 
نگاه کنیم، به نظر می آید اندیشه ی »همگانی کردن هنر« تبدیل به سوتفاهمی شده 

12. Whitney Museum of American Art+
13. Robin Pogrebin, 2018. “A 

Mega-Dealer Expands: David Zwirner 

Plans a New Art Gallery”. New York 

Times +
برای ارجاع به این مقاله، از قالب زیر استفاده کنید:

مهسا بیگلو، ۱3۹۶. »گسترش فضایی نهادهای هنر«. کارنما؛ فصل نامه ی هنرهای دیداری.
ج. ۱، ش. 3، زمستان ۱3۹۶، ص. ۵۶۶-۵۷۹ +

که جز چند استثنای به نسبت کام یاب نهادی در معادله ی انسان و فضا، بلندپروازی 
را گاه در رقابــت شــمار بازدیدکننده ها و برنامه های درآمــدزای موزه ها محدود کرده 

است؛ حلقه ی بی انتهایی که اعتبار را در تعیین بازار و گسترش بعدی می فروشد.

https://whitney.org/About/NewBuilding
https://www.nytimes.com/2018/01/08/arts/design/david-zwirner-expands-in-chelsea.html
https://www.kaarnamaa.com/single-post/gostaresh
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»منیــر« یک چهره  نگاری سینمایی ســت و بــه کار و زندگی منیــر فرمان فرمایان، 

هنرمند نوگرای ایرانی، پس از بازگشت به ایران می پردازد. فیلم در سال ۲0۱۴ ساخته 

شده اســت، و این ماه بــه بهانه ی فراهم آمدن فرصتی بــرای دیدن مجموعه  کارهای 

هنرمنــد در مجموعــه ی نگارســتان، در گفتاری از کارنما پخش و بررســی شــد. این 

مســتند با توصیه ی فرمان فرمایان به کارگردان شــروع می شــود که از او می خواهد 

تمرکز را بر فرایند تولید کارها و سنت آینه کاری بگذارد تا شخص او با فرار از دوربین 

بکوشــد توجه را از خودش به کارهای اش جلب کند. فیلم با روایت هنرمند از شروع 

عالقه اش به آینه کاری در مسجد شاه چراغ و کشف هندسه ی معماری ادامه می یابد 

و نماهایی از کارگاه منیر با  صحنه هایی از معماری مورد عالقه ی او ترکیب می شــود 

و روایــت هنرمنــد از کار و زندگــی اش تــا به آخر مســتند تصویر دل خــواه او را ثبت 

می کند. به رغم تالش آشکار کارگردان برای ثبت جزییات و حاشیه ها، سایه ی کنترل گر 

هنرمنــد در تمامی فیلم دیده می شــود. فرمان فرمایان با دقت فرایند تولید کارها را 

توضیح می دهد و دوربین نیز او را در کارگاه، نمایشگاه،  و در گفت وگو با دیگران دنبال 

می کند تا هرچه جلوتر می رویم دریافت دقیق تری از او بیابیم.  

دی: گفتار 
منیر مستند 

روز سه شــنبه ۲۶ دی مــاه ، یکــی از گفتارهای کارنما بــه نمایش و 

بررســی مســتند »منیر« درباره منیر فرمان فرمایان، به کارگردانی 

بهمــن کیارســتمی اختصــاص یافت. ایــن گفتار با پخش مســتند 

»منیر« شــروع شــد و در ادامه در گفت و گو با کارگردان فیلم ادامه 

یافت. 

Goftaar: Monir, a Documentary 

about Monir Farmanfarmaian by 

Bahman Kiarostami, 180116.

Kaarnamaa Art Magazine, 

kaarnamaa.com +

https://www.kaarnamaa.com/single-post/monir
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مستند منیر از ضرب آهنگ خوبی برخوردار است و با آن که بیش تر در کارگاِه 

تهــران هنرمنــد می گــذرد بخش هــای گوناگــون از کار او را پوشــش می دهــد. 

گفت وگوهای مختلف در کنار شهرنگاری و ثبت معماری ای که هنرمند از آن تاثیر 

گرفتــه فیلم را به منبع خوبی از تصویر و داده درباره ی منیر فرمان فرمایان بدل 

کرده اما کم بود مشاوره ی حرفه ای تاریخ هنری از بار تحلیلی آن کاسته است. فیلم 

بــا وجود میل هنرمند به کنترل کارگــردان در جاهایی به جنبه هایی از او نزدیک 

می شود که بیش تر هنرمندها چندان میلی به ثبت آن ها ندارند. در جایی از فیلم 

فرمان فرمایان می گوید گاه از اساس در هنرمند بودن خود شک می کند و اشاره 

می کند که نمی داند آیا باید چنین چیزی را در برابر دوربین بگوید یا نه.

کیارســتمی درباره ی تاثیر منیر در ســاخت فیلم می گوید به دلیل »وسواس 

کنترل« ی که در شخصیت او وجود دارد فیلم از لحظه های بداهه خالی ست و در 

نهایت جنبه ی استنادی آن برجسته تر از نقشه ی ذهنی کارگردان از آب در آمده و 

از نظر فرم دارای مشکل هایی ســت. به نظِر کارگردان، پرسش بی پاسخ این فیلم 

درباره ی دیرکرد تاریخی مطرح شــدن نام منیــر فرمان فرمایان در صحنه ی هنر 

است و این موضوع که در تاریخ هنر ایران مساله ی مهمی به شمار می آید در فیلم 

به حاشیه رانده شده است. نکته ی دیگری که در فیلم به آن اشاره ای نشده است 

به رابطه ی منیر با منوچهر یکتایی و تاثیر آن بر کار منیر باز می گردد. کیارستمی 

در پاسخ به پرسشی درباره ی بار تحلیلی فیلم، میزان آن را زیاد دانست و گفت این 

حــد از تحلیــل دربــاره ی هنرمندی کــه زنده و در حــال کار کردن اســت با منطق 

مستند نگاری او هم خوانی ندارد.

او در پاسخ به پرسشی درباره ی مقایسه ی این مستند با »فیفی از خوش حالی 

زوزه می کشد« تفاوت اساسی را در شخصیت بهمن محصص به مثابه ی هنرمندی 

که از ابتدای جوانی در جهان هنر مطرح بوده است با منیر فرمان فرمایان که در 

چند سال گذشته به شهرت رسیده می داند و این که منیر فرمان فرمایان چندان 

از تصویر خودش خشــنود نیست اما محصص از این که به او پرداخته شود لذت 

می بــرد. این ســان منیر تصویری دوربین گریز می ســازد کــه بیش تر معطوف به 

شرح کارهای اش است تا شناخت نامه ای برای دریافتی از شخصیت او. در نهایت 

مستند منیر حاصل دو سال فیلم برداری از سیر کار او پس از بازگشت به تهران 

اســت که با صحبت هایی از هم کارها و هنرمند هایی هم راه شده است که نزدیکی 

و شناخت خوبی از فرمان فرمایان داشته اند.

گفتار دی: مستند »منیر« ساخته ی بهمن کیارستمی. از چپ: بهمن کیارستمی و میالد رستمی

عکس از سارا سرافرازفرد برای کارنما

Screening: "Monir", a Documentary about Monir Farmanfarmaian by Bahman Kiarostami, 180116. From left: Bahman Kiarostami, Milad rostami

Photo: Sara Sarafrazfard for Kaarnamaa

+ برای تماشای ویدیوی نشست مرور پاییز ۹۶ به وب سایت کارنما بروید:  
www.kaarnamaa.com/single-post/monir

https://www.kaarnamaa.com/single-post/monir
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این پُرژه ها با هدف گردآوری، بازبینی، و سامان دهی کارها و سندهای بخشی از 

تاریخ گرافیک ایران، از سال ۱3۹۲ با نمایشگاه »آشور بانی پال بابال - طراحی/نقاشی/

ُپســتر« آغاز شــد. در این گفتار، راه کارها، دشــواری ها، و دست آوردهای این پرژه ها را 

شنیدیم تا از خالل آن ها دریابیم که بایگانی ها جای خالی چه چیزی را پر می کنند و 

نبودشان چه خالیی را ایجاد می کند. مرور بایگانی های گردآوری شده بخش هایی از 

تاریخ رخدادهای فرهنگی ایران را در خود جا داده است و امکان بازخوانی رویدادهای 

هنری و فرهنگی را از ســیری رو به فراموشــی به ســوی نوشــتن تاریخ می برد. این 

نشست با مرور آرشیوها و سیر جمع آوری و ارایه ای که استودیو کارگاه در هم کاری با 

علی بختیاری داشــته، ادامه پیدا کرد و در انتها با پرسش وپاســخ هم راه شد تا روند 

گــردآوری و روش کار ایــن پژوهــش را بهتــر درک کنیــم و نگاهــی انتقــادی نیز به آن 

بیندازیم.

گفتار اسفند:
ژه های آرشیوی استودیو کارگاه پُر

روز سه شــنبه ۸ اســفند ۹۶، یکــی از گفتارهــای کارنمــا به بررســی 

»پُرژه های آرشیوی استودیو کارگاه« اختصاص یافت. در این گفتار، 

آریا کســایی با مرور شــش پُرژه ی بایگانی که در قالب نمایشگاه و 

کتاب کار شده اند، مرحله ها و هدف های این مجموعه را شکافت.

آشور بانی پال بابال، ُپستر برای تاتر 
»مراسم مرگ یا نشان قابیل«

Goftaar: Aria Kasaei on the 

Archival Projects of the Studio 

Kargah, 180227

Kaarnamaa Art Magazine, 

kaarnamaa.com +

https://www.kaarnamaa.com/single-post/kasaii-baigani
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ایده ی نخســتین این پرژه ها با جمع آوری، دســته بندی، و طبقه بندی مدرک ها و 

بایگانی هایی جدا افتاده از تاریخ گرافیک ایران آغاز شده و رفته رفته با اتفاق هایی به 

یافتن چند ُپســتر از آشــور بانی پــال می انجامد و منجر به آغــاز پژوهش بیش تر و 

گردآوری دقیق تری از بخش هایی از تاریخ گرافیک می شــود. به  این  شــکل نخســتین 

نمایشــگاه بایگانی  پرژه های آرشــیوی استودیو کارگاه از کارهای آشــور بانی پال برپا 

می شــود و نقش او به عنوان گرافیســت در کنار حرفه ی اصلی اش بررسی می شود و 

روی کرد زیباشناسانه ی تازه ای را در گرافیک ایران معرفی می کند. دومین پرژه، برپایی 

نمایشگاه و چاپ کتاب کارهای گرافیکی فریدون آو است. آو در دوران جوانی، زمانی که 

در دانش گاه آریُزنا سرگرم تحصیل در رشته ی طراحی صحنه ی تاتر بوده، پسترهایی 

را طراحی می کرده  اســت که کم تر دیده شــده  اند و به دلیل نوع کار آو از زیباشناسی 

گرافیک آن  دوره ی ایران بســیار دور بوده اســت. البته این پرژه به کارهای دیگری در 

عرصه ی طراحی داخلی، طراحی لباس، و طراحی صحنه نیز می پردازد و آو را در مقام 

طراح بررسی می کند و جنبه های تازه ای از کار او را ارایه می کند که در نمایشگاه های 

مربوط به تاریخ گرافیک ایران چندان توجهی به  آن نشده است. 

گردآوری  و نمایشــگاه  بعدی »کارنامه« اســت که در موزه ی هنرهای معاصر اجرا 

شــده و گســترده ترین کار در میان این پرژهاســت و به فرهنگ دیــداری کودکان در 

ســال های ۱330 تــا ۱3۶0 پرداختــه و درحــدود ۲۵00 ســند بایگانی شــده را به نمایش 

درآورده است. این کار با حمایت مالی نهادهای خصوصی ممکن شده  و به باور کسایی، 

بدون کار گروهی برپایی چنین نمایشگاه هایی به هیچ وجه ممکن نیست و در ابعاد 

اجرایــی آن حرفــه ی برپا کنندگان نمایشــگاه اهمیــت ویژه ای دارد. »آرشــیو گرافیک 

خانه ی نمایش« مجموعه ای از پســترهای کارگاه نمایش را در یک نمایشگاه و کتاب 

گرد هم آورده است. ُپسترهای کارگاه نمایش در بیش تر نمونه ها نام طراح را بر خود 

نداشــته اند و با پژوهش از عضوهای این گروه چون آربی آوانســیان و فریدون آو به 

داده هایــی از این کارها دســت یافته اند. ایده ی این مجموعــه از بایگانی های اولیه ی  

نمایشگاه آشور بانی پال بابال آغاز شده بود و بعدتر به جمع آوری بخش بزرگ تری از 

ُپسترها و سندهای گرافیکی کارگاه نمایش ختم شد. آخرین پرژه ی استودیو کارگاه 

نمایشگاه و کتاب »پالکارت« است که به سردرهای سینمایی نقاشی شده  تعلق دارد و 

این فرآورد ه ها را به مثابه ی اســنادی که بیش تر درحالی رو به نابودی ست که حتا گاه 

عکسی هم از آن ها باقی نمی ماند بررسی و بایگانی کرده است. 

در برنامه هــای پیــش رو، پــرژه بنا دارد که بــه بایگانی  تاالر رودکی ســر بزند و به 

پســترها و روی دادهایی که پیش از انقالب در تاالر رودکی روی داده بپردازد و بعد تر 

پســترهای اعتراض که روایت هایــی از گرافیک انقالب و جنگ اســت را به نمایش در 

آورد. 

آشور بانی پال بابال، ۱۹۷۲. بدون نام
Ashur Bani-Pal Babela, 1972, Untitled
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در انتها کســایی در پاســخ به پرسشــی برای انتقال بایگانی ها به موزه ی گرافیک 

گفت اگر از ســندی چند نســخه وجود داشته یک کار به موزه داده شده است اما این 

کار در نهایت در آرشــیو شــخصی گردآورندگان باقی می ماند و آرشیو استودیو کارگاه 

قرار است طبقه بندی دقیقی بیابد. او به سویه ی قضاوت گری در جمع آوری بایگانی ها 

اشاره کرد و گفت برای ارایه ی این کارها از ُنستالژی و حذف واضافه ی سلیقه ای دوری 

می شــود و تــالش بر ارایه ی بی کم وکاســت چیزهاســت تا ویرایش تاریخی اســناد. 

کســایی در نهایت در پاســخ به پرسشی درباره ی بزرگ ترین دســتاورد این پرژه لذت 

شــخصی و دریافت های فردی را موثرترین رانه برای ادامه ی کار دانســت دانســت و 

افزود که در این جمع آوری ها هم واره با هم راهی دیگران مواجه شــده و محدودیتی 

برای دست رسی برای شان ایجاد نشده است.

در نوشتن گزارش گفتارها از هم کاری سام مهتشم سود برده ایم.

گفتار اسفند: پُرژه های آرشیوی استودیو کارگاه، آریا کسایی

عکس از سارا سرافرازفرد برای کارنما

Aria Kasaei on the Archival Projects of the Studio Kargah

Photo: Sara Sarafrazfard for Kaarnamaa

+ برای تماشای ویدیوی نشست مرور پاییز ۹۶ به وب سایت کارنما بروید:  
kaarnamaa.com/single-post/kasaii-baigani

https://www.kaarnamaa.com/single-post/kasaii-baigani
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نگاه و  نقد 
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بــا ورود به نمایشــگاه نخســتین چیزی که ذهــن ما را برمی انگیزد مجســمه ای 

خوش ســاخت اســت که با چرخیدن در اطراف آن ُبعدهای تازه ای را کشف می کنید و 

نمی تــوان یک زاویه ی مشــخص را برای دیــدن اش انتخاب کنید. فرم موج داِر ســطح 

مجسمه چنان پرداخت شده که تشخیص ماده کار را سخت می کند. در نگاه نخست، 

مجسمه سازهای بریتانیایی دهه های میانی سده ی بیستم به ذهن می آیند اما این 

نمایشگاه با وجود شباهت های ظاهری و اهمیت باالی فرم در آن بیش تر به رو ی کرد 

هنر پس از دهه ی هفتاد متمایل است. نمایشگاه در ادامه، چیزهای تازه ی بیش تری 

به بیننده ارایه می کند و دریافت فرمالیســتی صرف از مجســمه را برای تحلیل  ناکام 

می گذارد.
ُتنی کرگ،  ۲0۱۶، هزارتو

Tony Cragg, 2016. Labyrinth

ُتنی کرگ، ۲0۱۷. ریشه ها و سنگ ها. نمای 
نمایشگاه، موزه ی هنرهای معاصر تهران

 Tony Cragg, 2017. Roots & Stones,

 Tehran Museum of Contemporary Art

(TMoCA), Installation View

ُتنی کرگ،  ۲00۶، گرفتارشده هنگام رویا دیدن
Tony Cragg, 2006. Caught Dreaming

Tony Cragg: Roots & Stones, 

171024-180112, at Tehran Museum 

of Contemporary Art (TMoCA).

By Milad Rostami, 180315, 

Kaarnamaa Art Magazine, 

kaarnamaa.com +

کَرگ: ُتنی 
طبیعت کارخانه ی 
میالد رستمی

آیا آزمون گــری فرم می تواند بیان هنــری امروزینی به خود بگیرد؟ 

نمایشگاه ریشــه ها و سنگ ها می تواند نمونه ی خوبی از فهم های 

تازه ی اســتمرار فرم گرایی مدرنیســم را در عصــر طراحی دیجیتال 

نمایندگی کند.

https://www.kaarnamaa.com/single-post/Cragg
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نمایشــگاه آثار »ُتنی کرگ«۱ با عنوان »ریشــه ها و سنگ ها«۲ در »موزه ی هنرهای 

معاصر تهران« برگزار شــد تا در ادامه ی نمایشــگاه هایی چون مــرور کارهای »گونتر 

اوکر«3 و »ُاتو پینه«۴ قرار گیرد. این نمایشگاه با هم کاری سفارت آلمان و مجری های 

خصوصی دیگر برگزار شــد تا موثرترین رخدادهای موزه ی هنرهای معاصر تهران در 

این ســال ها را آلمانی ها شــکل دهند. پیش از این نیز هم کاری دفتر فرهنگی آلمان 

بانــی نمایشــگاه هایی از هنرمندهای آلمانی بوده اما نمی دانیم چــرا این تمایل، به 

نمایش های هر از گاهی بدل می شــود و پیوســتار روشــنی از نمایشــگاه را در موزه 

شــاهد نیســتیم. این توضیح از آن رو مهم اســت که هرچند همین نمایشــگاه ها در 

وضعیت ویران موزه غنیمت اســت اما با نمایشــگاه های جسته گریخته به هیچ وجه 

نمی تــوان گفتــار ســاخت و فهم هنرمندی چون کــرگ در بافتاری ممکن اســت که با 

نمایش یک باره ی کار او در موزه مانند تکه ای جدا افتاده از تاریخ دیده می شود و نه 

جزیی از دل تاریخ یک دوره.

کرگ از ســنت مجسمه ســازی بریتانیــا می آید هرچند کــه از ۱۹۷۷ در آلمان کار و 

زندگی می کند. برای زمینه یابی کار او باید به سنت غنی مجسمه سازی بریتانیا توجه 

کــرد و او را میراث بر مدرنیســت هایی چون »هنری مــور«، »باربارا هپورث«، و »آنتنی 

کارو« دانســت. او از نمایندگان شاخص جریان »مجسمه سازی جدید بریتانیایی«۵ 

به شــمار می آید که بیش تر آن  ها روی کــردی انتزاعی دارند و آثاری پدید می آورند که 

گاه دارای تداعی  های انسانی با استفاده از مواد صنعتی و دور ریختی هاست.۶ محور 

اصلی کارهــای این گروه واکنش به وجه صنعت گرانه ی مینیمالیســم بود. کارماده ی 

طبیعی، تکنیک های سنتی مجسمه سازی، و مواد زنده در برابر روی کرد کارخانه ای و 

شی باورانه ی مینیمالیست ها در کار کسانی چون »آنیش کاپور«،۷ »ریچرد دیکن«،۸ و 

»اَنتنی ُگرملی«۹ نمود می یابد و بیان کم گو که میراث اساسی مینی مالیسم است را با 

وجــه زنده ی مــاده ی خام هم راه می کند. کرگ به عنوان یکــی از چهره های کلیدی این 

جریــان در دهه ی هفتاد کارش را شــروع کرد و در ابتدا اشــیای چوبی و پالســتیکی 

دورریختنــی را به صــورت ترکیب بندی های رنگی بزرگ روی زمین و یا دیوار گالری قرار 

می داد. بعدتر با قطعات پالستیک رنگی کارهایی چون دیوارنگاره پدید آورد که در این 

نمایشگاه نیز نمونه ای از آن ها وجود داشت. »جمعیت« )۱۹۸۴( دیوارنگاره ای ست که 

از دورریزهای صنعتی و اســباب بازی ها پدید آمده که وجه اشــتراک آن  ها در کارماده 

است: پالستیک. در این کار قطعه های تولید انبوه شده ی پالستیکی با نظمی کودکانه 

روی دیــوار قــرار گرفته اند و تولید بی نقصی که حاصل قالب گیری صنعتی ســت مورد 

توجه هنرمند قرار گرفته اما با حساسیتی نسبت به ُبعد آسیب پذیر آن زیرا در این 

دیوارنگاره در کنار تعدادی شی پالستیکی قابل شناخت انبوهی از چیزهای شکسته 

و خورد شــده ی پالستیکی قرار گرفته اســت. وجه مهمی که از همین اولین نمونه ها 

روی کرد کرگ را مشخص می کند، نگاه او به مجسمه ای ست که در مرزی حساس قرار 

گرفته؛ مرز صنعت و طبیعت.

1. Tony Cragg (1949 - )

2. Roots and Stones 

3. Gunther Uecker (1930 - )

4. Otto Piene (1928-2014)

5. New British Sculpture

۶. دایره المعارف هنر، رویین پاکباز، انتشــارات 

.۱3۹۵ فرهنگ معاصر، 

7. Anish Kapoor (1954, Bombay)

8. Richard Deacon (1949, Bangor)

9. Antony Gormley (1950 - )

انباشت و توده کردن کارماده و فرم دادن به آن، محور اصلی کار ُتنی کرگ است و 

با آن که میراث بر »جانک اسکالپچر« است، اما در ُبعد زیباشناختی به نتیجه ای تمیز 

و ســیقل خــورده می رســد. انباشــت مــواد در کار او یــادآور انبار ماده ی خــام برای 

کارخانه هاســت. او در مصاحبه ای به این موضوع اشــاره می کنــد و می گوید: »ما در 

شــمال صنعتی زندگی می کنیم، جایی که میلیاردها ُتن از مواد برای تولید ماشــین، 

کتاب، پارچه، و مواد صنعتی اســتفاده می شود. اما امروزه چند کیلو مجمسه تولید 

می شود؟ استفاده ی غیرکاربردی از مواد مهم است. کاربرد مساوی ست با محدودیت 

در فرم تولید شده. اقتضای سیستم تولید صنعتی هندسه ی ساده است؛ جهانی از 
فرم های تکرارشونده و حوصله  سربر. مجسمه نقطه ی مقابل این جهان است«.۱0

البتــه همیــن تکرار، یــک درون مایه ی کلیدِی درک کار اوســت. بــا نگاهی به کلیت 

نمایشــگاه چشــم به فرم های موج دار و زیباشناسی تکراری او عادت می کند. »دانلد 

10. Tony Cragg in conversation with 

Kate Kellaway, 2017. “Tony Cragg: ‘I’m 

most interested in the emotional 

qualities of things”, The Guardian. + 

ُتنی کرگ، ۲0۱۷. ریشه ها و سنگ ها. نمای نمایشگاه موزه ی هنرهای معاصر تهران
Tony Cragg,  2017.  Roots  & Stones ,  Tehran Museum of  Contemporary  A rt  (TMOCA),  Insta l la t ion View

https://www.theguardian.com/artanddesign/2017/mar/05/tony-cragg-sculpture-interview-rare-category-objects
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کاســپیت«۱۱ در مــورد این جنبه  ی کار کرگ، یک بار نوشــته بــود: »هم چنان که هیچ دو 

مجســمه ای )در نمایشــگاه( یک سان نیســتند، حســی از تکرار بی پایان وجود دارد. 

شکلی از پیش روی کور به سوی گسترش. کرگ بارها و بارها ساختارهای ناهم مرکزی 

می ســازد از قطعه هایی که به ظاهر برابر نیســتند اما در حقیقت به یک خانواده  از 

شــکل ها تعلق دارند«. آثار کرگ با حساســیتی نســبت بــه کارماده و البتــه به آزمون 

گذاشــتن فرم در مواد گوناگون مجسمه سازی، تنوع زیادی از کارماده را در فرم هایی 

آشــنا و تکرار شــونده تجربه می کند. در کار او فرم هایی که حاصل مطالعه ی تکرار و 

کش دادن ابعادی از صورت انســان و فرم های زنده است با زیباشناسی آشنایی بدل 

به مارپیچ هایی حجیم و باالرونده می شوند که بدنه ی اصلی کارهای او را از دهه ی نود 

به این ســو نشــان  گذاری می کند. این چیزی ســت که خــود هنرمند زیــر عنوان کلی 

»فرم های ابتدایی«۱۲ آن را نام گذاری می کند و بخش کلیدی ای از بدنه ی کارهایش را به 

آن ویــژه می کنــد. مهم ترین نکته ای که کرگ را از یک فرمالیســت صــرف جدا می کند 

تحول فرم ارگانیک به چیزی صنعتی و با پرداختی کارخانه ای ست. در حقیقت نقطه ی 

پیوند او با جهان معاصر توجه ویژه ی هنرمند به مســاله ی تغیرشکل بدن )بخوانید 

طبیعت( در بافتاری صنعتی ســت که با فرم های تغییرشــکل یافته ی هنرمندی چون 

هنری ُمر متفاوت است.

مطالعه ی کرگ بر فرم های در مرز صنعت و طبیعت با کارماده هایی چون چوب، 

برنز، استیل، شیشه، گچ، پالستیک، و مواد از پیش موجود لحن های متفاوتی به خود 

می گیــرد و البتــه با آگاهی در مــواد مختلف تکرار می شــود تا ُبعدهــای گوناگونی از 

مفهوم هایــی چون ساخته شــدن و پدید آمــدن را به آزمون بگذارد. آثار کرگ بســیار 

خوش ســاخت و صنعت گرانه انــد و این ویژگــی در کنار فرم های زنــده ی آن ها حالتی 

دورگــه و متناقــض را به بیننده منتقل می کند. این مرز با گشــت زنی در نمایشــگاه 

پررنگ تر می شــود و مدام در رفت وآمد برنز و چوب و دیگر کارماده ها قرار می گیریم 

و رفتار مشابه هنرمند با موادی که زبان  ها و حس های متفاوتی را به وجود می آورند 

حیرت زده مان می کند. در »بت های دروغین« )۲0۱۱( فرمی موج دار جســمیت سنگین 

چــدن را بــه بــازی می گیرد و این مــاده ی ســفت را در گردبــادی از چرخش های قلم 

هنرمند در پیش طرح های مجسمه گرفتار می کند. انگار چدن باید همان انعطافی را 

داشته باشد که خمیر بازی دارد و یا همان رفتار زنده ای را از خود نشان دهد که بدن 

یــک ِکرم. این کار چنان خوش پرداخت اســت که وسوســه ِی لمس مجســمه را برای 

بیننده ناگزیر می کند. تضاد کارماده و فرم، درون مایه ی کلیدی کارهای کرگ اســت و 

استحکام ماده در کنار فرم های پیچان آشنای او حسی از استعال را به بیننده می دهد 

امــا هم زمان نگران فروافتادن مجســمه می مانیم و این دوگانگــی را به مثابه ی نحو 

همیشگی کار او درک می کنیم.
11. Donald Kuspit, 2001, “Tony Cragg”, 

Artforum, Vol.39, No.6, p151.

12. Early Forms

 تنی کرگ، ۲0۱۶. حصار
Tony Cragg,  2016.  Hedge
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کرگ گاه سرچشــمه ی الهام را به خود ســوژه بدل می کند و با چیزی که ســاختار 

اصلی کارهایش را می ســازد سرراست تر برخورد می کند. در »ما« )۲0۱۵( شمار زیادی 

صورت از روبه رو به هم چســبیده اند و فرم بزرگ خمره مانندی را شــکل داده اند. این 

خوشــه  ی انســانی از دور شبیه به میوه ی کاج اســت و انبوهی و هم سانِی صورت ها، 

ذهن را به ســمت تولید آزمایشگاهی انســان می برد. در کار او صورت یا اندام انسان 

نیز نقطه ی شروعی برای از فرم انداختن طبیعت و بردن آن به سمت دریافتی دیگر 

از هویت چیزهای طبیعی ســت. در »ما« خوِد صورت ســالم می ماند اما با تکراری که 

یادآور قالب گیری و تکرار بی اشتباه کارخانه ای ست، به چیزی غیر انسانی بدل شده. 

در جایی از نمایشــگاه این جمله از هنرمند نقل شده که: »نخستین عالقه ی من در 

ســاختن تصاویر و اشــیا، خلق چیزهایی بوده که در جهان طبیعی یا کاربردی وجود 

ندارنــد و می تواننــد اطالعــات و عواطفی را در مــورد این جهان و هســتِی خود من 

منتقــل کنند«. این مورد حساســیت کرگ بــه وجه صنعت گرانه ی مجسمه ســازی را 

آشــکار می کند و امکانی که این رســانه برای پرداختن به دوگانه ِی صنعت و طبیعت 

ایجاد می کند.

کرگ گاه به مواد از پیش بوده رو می آورد و با کنار هم گذاشتن آن ها فرم های تازه 

می ســازد. در »ترشــح ها« )۱۹۹۵( از تــاس پالســتیکی و انباشــت آن هــا در کنــار هــم 

مجســمه ی بزرگی می ســازد که فرمی زنده و پویا دارد. منحنی ها و فرم های دایره وار 

این مجســمه با هویت مکعبی تاس هم خوان نیســت و درست در همین کش مکش 

اســت که هنرمند امضای خود را بر اثر می گذارد. تاس اما به نقش شــانس در بازی 

داللــت مــی کنــد و فرم ها درهم تنیده ی این مجســمه نیــز چیزی فراتــر از اتفاق در 

پیش طرح های هنرمند را به ذهــن نمی آورند؛ پیش طرح هایی که از مطالعه ی فرمی 

طبیعی با هم کاری ماده کاری از پیش بوده به چیزی انتزاعی بدل می شــوند. »مارک 

هادسن«۱3 در مقاله ای درباره ای این وجه کار او می گوید: »گمان می کنم میل کرگ به 

ســوق دادن مواد به فراتر از چیزی که به شکل طبیعی اند، تالشی ست درباره ی درک 

چه گونگی چیزها«.

از کارهای شیشه ای او نمونه های خوبی در نمایشگاه حاضر بود اما در این میان 

اینستالیشــن »منظره ی فرسایش یافته« )۱۹۹۹( اهمیت کلیدی داشت. کل این کار از 

ظرف های شیشه ای ماِت ساخته شده توسط هنرمند تشکیل شده که با سوار شدن 

بر شیشه های صاف چندین طبقه را برهم سوار می کنند و در نهایت یک سازه ی بزرگ 

از ظرف های کاربردی و مصرفی را می ســازند که غیرقابل اســتفاده است. این منظره 

که به دکور شبیه است با جابه جا کردن یک قطعه به کل از هم فروخواهد پاشید. این 

کار انبار یک کارخانه ی تولید ظرف شیشه ای را به  یاد می آورد اما با سردی ای که با رنگ 

مات ظرف ها موکد شــده، شــکوه شــکننده ی کارمــاده را به بحرانی بــرای دیدن بدل 

13. Mark Hudson, 2017. “Mind-boggling 

structures in a stunning landscape: 

Tony Cragg: A Rare Category of 

Objects”, The Telegraph + 

می کند. حضور در کنار اینستالیشــن دلهره آور اســت اما وسوســه ی دیدن جزییات 

فراخوانی ست برای خطر فروریختن کل سازه ی ناپایداری که در اوج سردی و صالبت 

دربرابر ما ایســتاده اســت. ایده ی انباشــت در این اینستالیشــن، مــاده ی از کاربرد 

افتاده نیســت بل که به مصرفی ترین بخش زندگی ما با داللتی روشــن بازی می کند. 

می دانیم که حق جابه جا کردن چیزی را نداریم اما منظره چنان آشناست که بعد از 

دیــدن چندیــن کار انتزاعی گویی به خانه رســیده ایم و تجربه ی فردی مشــترکی با 

کارماده ی این کار داریم. کرگ در »منظره ی فرسایش یافته« در نقطه ی مقابل خودش 

می ایستد و چیزی آشنا را در مرکز توجه می گذارد اما این مساله اینستالیشن را به 

چیزی به کلی جدا از نمایشــگاه بدل نمی کند. توده ی شیشه ای روبه روی ما هم چون 

تاس هایــی که در »ترشــح ها« به کلیتی متفاوت بدل شــد، کار می کند اما هنرمند در 

این که با شناخت ما از تولید انبوه بازی کند مرزی نمی شناسد و در این کار ظرف های 

شیشه ای را در برابر ما مانند برجی افسون گر برمی افرازد.

ُتنی کرگ، ۲0۱۷. ریشه ها و سنگ ها. نمای نمایشگاه موزه ی هنرهای معاصر تهران
Tony Cragg,  2017.  Roots  & Stones ,  Tehran Museum of  Contemporary  A rt  (TMOCA),  Insta l la t ion View

http://www.telegraph.co.uk/art/what-to-see/mind-boggling-structures-stunning-landscape-tony-cragg-rare/


۶0۶

96 زمسـتان  کارنما،  

در نمایشــگاه ۵۷ مجسمه از دوره های مختلف کاری او هست که شمار زیادی از 

آن  هــا حاصل فرایند طوالنی ســوارکردن تخته های نازک چوبی ســت کــه در نهایت با 

پرداختی دقیق این توهم را ایجاد می کنند که مجسمه ها از دل درخت بیرون  آمده اند 

یا به بیان بهتر بنا بر فرمی که مجسمه ساز می خواسته داشته باشند درخت آن ها را 

تولید کرده چون شکل ها با دگرگونی هایی در الگوی تولید، بازهم با رگه هایی که طول 

عمر درخت را مشخص می کند هم سو شده اند. مهارت کرگ در فریب چشم که البته 

سویه ی محتوایی دقیقی دارد تحسین برانگیز است.

۱۵0 کار طراحی و چاپ در کنار مجســمه ها ارایه شــده بودند که در برخی از آن  ها 

فرایند مطالعه ی مجســمه ها آشــکار می شــود. شــمار زیاد و البته کیفیت نه چندان 

باالی این کارها در برابر مجسمه ها در فرایند ارتباط سکته ایجاد می کند. این تعداد 

به راحتی تا به یک سوم می توانست کم شود و نه تنها ضربه ای به نمایشگاه وارد نکند 

که با دقت در انتخاب، کل منسجم تری را پدید آورد. نکته ی مثبت نمایشگاه این  است 

که قرار است یک مجسمه ی مرمری بزرگ که در حال ساخت است به مجموعه ی باغ 

مجسمه ی موزه اضافه شود و بعد از مدت ها شاهد خرید )یا اهدا؟( کاری تازه ای برای 

گنجینه ی عمومی موزه ایم.

هم چون همیشــه نمایشگاه بروشــور نداشت و یادداشتی که بر دیوار موزه بود 

بــرای مخاطــب فارســی زبان کافی نبــود و البته ترجمــه ی بد متن انگلیســی هم به 

دردســرهای بیننده می افزود. این ها الفبای برپایی یک نمایشگاه است و بی توجهی 

بــه نیــاز مخاطب، ضربه ی بزرگی به درک  هنرمند وارد می کند. نمایشــگاه کم وبیش 

همــان چیزی بود که کمی پیش تر در ُیرکشــایر به نمایش در آمده بود و خالصه تر از 

مرور کارها و کمی بزرگ تر از یک نمایش انفرادی بود. از نورپردازی بســیار بی کیفیت 

نمایشگاه که بگذریم، امیدواریم برنامه ی هم کاری موزه با سفارت آلمان ادامه یابد تا 

نمایشــگاه های گسترده تری از جنس »ریشــه ها و سنگ ها« را بیش تر ببینیم و این 

نهاد به هدف اصلی اش نزدیک تر شود.

برای ارجاع به این مقاله، از قالب زیر استفاده کنید:
میالد رستمی، ۱3۹۶. »ُتنی کَرگ: کارخانه ی طبیعت«. کارنما؛ فصل نامه ی هنرهای دیداری.

ج. ۱، ش. 3، زمستان ۱3۹۶، ص. ۵۹۴-۶0۶ +

نسخه ای از این مقاله در مجله ی آندرالین نیز منتشر شده است.

لوییز بورژوا، ۱۹۹3. کمان هیستریا
Louise Bourgeois, 1993. Arch of Hysteria

https://www.kaarnamaa.com/single-post/Cragg
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کارهــای »لوییز بــورژوا« خودزیســت نامه اند. آن ها داده های بخــش مهم زندگی 

روزمر ه ی او را ثبت کرده اند و با عمل کردشان در سطح ها و فرم های بسیار، دشواری 

محــوری دوران ما را بازمی نمایانند که همانا نســبت مندی امر شخصی ســت با امر 

همگانی. کارهایش تنیده با زندگی زیســته  و طوالنی هنرمندند و ناگزیر تماشاگر را 

در نسبت مندی  میان زخم ذهنی )تُرما( و خاطره دست می اندازند. بدین سان روشن 

می شود که کارکرد خاطره نه تنها یادآوری و بازسازی گذشته که هم یاری در ساخت و 

بازنمایی اکنون است.

Louise Bourgeois: An Unfolding 

Portrait, Organized by Deborah 

Wye and Sewon Kang. MoMA.

By Sam Mohtasham, 180126, 

Kaarnamaa Art Magazine, 

kaarnamaa.com +

ذهنِی زخم های 
ژوا بور لوییز 
سام مهتشم

هنــر در نظر لوییز بورژوا، ابــزار زنده ماندن بود و راهی برای حفظ 

ســالمت خرد. نمایش چاپ ها و طراحی های کم تر دیده شده  ی او 

در کنار شماری از کارهای شناخته شده ترش در ُمما، وجِه فردی تِر 

برخورد هنرمند را پیش  چشم می گذارد.

از  ]بخشــی  تاابــد   .۲00۸ بــورژوا،  لوییــز 
تصویر[ 

Louise Bourgeois, 2008. No. 13 of 14 from 

the installation set  À l’Infini

مــوزه ی هنرهــای  نمایشــگاه،  از  نمایــی 
مدرن

Louise Bourgeois: An Unfolding Portraitat, 

The Museum of Modern Art

چاپ های واپســین بورژوا که اکنون در ُمما ارایه شــده اند، می توانند شکاف های 

مهمی را در روایت تاریخ  هنر از او پر کنند. نخســتین بار در ســال ۱۹۸۲، »دبرا وای«، 

کیوریتر بخش چاپ و کتاب های دیداری  موزه، نمایشگاِه مرور کارهای هنرمند را در 

همین جا برپا کرد. ســپس، در ســال های میانی دهه ی نود میالدی از ۱۴0 کار چاپی۱ 

رونمایی کرد که در فاصله ی سال های ۱۹3۸ تا ۱۹۹3 شکل گرفتند. پس از مرگ هنرمند 

در ســال ۲0۱۱، دبــرا وای اکنون برای ســومین بــار کارنمایی را از کارهای بــورژوا آماده 

می کنــد و بــا گردآوری ۲۶۵ کار چاپــی )افزون بر آن ها کــه در کتاب ها و مجموعه های 

هنرمندنــد( در کنار چندین مجســمه و کار دیگر، نه تنها فرصتــی را برای مرور هفت 

دهــه دوره ی کاری بــورژوا فراهــم می کنــد بل که برای نخســتین بار، آخریــن کارهای 

هنرمند را نیز نمایش می دهد. 

بورژوا پیش از آن که مســیر خود را در مجسمه ســازی بیابد، عالقه ی فراوانی به 

رسانه ی دوبعدی چاپ دستی نشان داد، شروع این کار از  سال ۱۹3۸ بود یعنی زمانی 

که با »رابرت گلدواتر«۲ تاریخ هنرنویس آشنا شد، با او ازدواج کرد، و به نیویرک کوچید. 

تا ســال ۱۹۴۹ یعنی زمانی که ســرگرم بچه داری و خانه داری بود، ســنگ بنای کارهای 

بعدی اش را گذاشت. چاپ دستی های او، بنابر ادبیات ُمما، روشن گر راهبرد بورژوا در 

کارهایــش یعنــی آفرینش فرم های انتزاعی اما به شــدت »لوند« انــد. هم چنین، این 

کارها بر یکی از سرچشــمه های اســتعاره  های دیداری کارهایش انگشــت می گذارند: 

1. Deborah Wye, 1994, "The Prints of 

Louise Bourgeois," Moma, No. 18 

(Autumn – Winter, 1994), p. 28-29 

2. Robert Goldwater (1907-1937 New 

York City, NY)

لوییز بورژوا، ۲00۲. شماره ی ۴ از 3۴. کتاب تصویرسازی شده ی پارچه ای در بزرگ داشت فراموشی
Louise Bourgeois, 2002. No. 4 of 34 from the fabric illustrated book Ode à l’Oubli.

https://www.kaarnamaa.com/single-post/bourgeois
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طبیعت. چهل سال پس از نخستین چاپ هایش، و در سال های دهه ی هشتاد، او به  

شــکلی جدی دوباره کار چاپ دستی را از ســر  می گیرد و به دست آوردهای نوآورانه ای 

می رسد. این سان، هنگامی که این چاپ ها کنار هم قرار می گیرند، گونه ای از حرکت را 

در آن ها می بینیم که به قول خود هنرمند: »تمام تاریخ فرایند خالقیت آن جاست. در 

نقاشی یا مجسمه سازی ]این فرایند[ به احتمال از میان می رود«. 

در قلب مفهومی نمایشگاه، مجموعه ای از آخرین چاپ دستی هایش است که با 

گــوآش، آب رنگ، و مدادرنگی هم راه شــده اند. این چاپ های بزرگ انــدازه، »تا ابد« نام 

دارنــد و یکی از گالری ها را به طورکامل در ُمما به خــود اختصاص داده اند. در این جا، 

چهارده ِاچینگ زمینه  نرم را می بینیم که جهان انتزاعی گسترده، ُپر از خودانگیختگی، 

و جریان را نمایش می دهند. مجموعه با »عشــق و بوسه ها« آغاز می شوند؛ یک کار 

چاپی عمودی  که میوه ای برش خورده یا چه بسا زهدان شناوری را میان تاک ها نشان 

می دهــد. در میــان تاک ها که ماننــد بند ناف و رگ های خونی انــد، چهره ها، گیاه ها و 

شمایل هایی سر بیرون می آورند و هم چنین چیزهایی درونی و اندرونی چون نوزاد، 

زن، زوجی که هم دیگر را در آغوش گرفته اند، و چه بسا یک جسد. بیان گری هنرمند، 

خود را در فرم مارپیچ نیز به خوبی نشــان می دهد که دامنه ای از عاطفه ها را برای او 

در طــول دوره ی کاری اش )ماننــد »زن مارپیچــی« )۱۹۵۱-۱۹۵۲( دربرمی گیرد: از ترس، 

تنش، و خشم گرفته تا سالمتی و امید.

در کنــار این بدنــه ی کاری تازه، چاپ های نخســتین او ماننــد »زن خانه دار« نیز 

به نمایش درآمده اند. اثر، مجموعه ای از چهار بوم کتانی متوسط است که با مرکب یا 

رنگ  روغن کار شده  و تصویر چهار زن برهنه را نشان می دهد که به جای سر و گاهی 

تن هایشان، یک خانه تصویر شده است. این کارها، درست در سال های پس از جنگ 

جهانی دوم و پیش از موج دوم فمینیســم کشــیده شــده اند اما با این حال، تن به 

خوانش های فمینیستی می دهند چون نه تنها به سرگذشت خود هنرمند بل که به 

زنانه گی و پیام آن نیز می پردازند. بورژوا مشــکل  سیاســت های جنسیتی را، بیش تر 

به واســطه ی گونــه ای از انکار فردیت نشــان می دهــد؛ به ویژه زمانی کــه زن وادار به 

پیداکردن هویت اش در ارتباط با مرد می شود. 

نســل منتقدهای فمینیســتی چون »گریزلدا پالک«،3 لوییز بورژوا را از روی جلد 

کتاب »از مرکز« )۱۹۷۶( نوشــته ی »لوســی لیپارد«۴ می شناســند که تصویری یگانه از 

اضطراب هــای هنرمندهــای زن قدرت مند عصــرش ارایه می کند؛ جنبــه ای  که گاه در 

بررســی کارهای ایشــان از نظر پنهان می ماند. هنر بورژوا، در کنار کسانی چون »ایوا 

هــس«،۵ واســازی فمینیســتی مردانگی زبــان و بیان سوررئالیســم و اندیشــه های 

روان کاوانــه ی متناظــر با آن هاینــد. او هم از ره گذر زندگی شــخصی اش و هم از نظر 

حرفه ای، با جنبه های مختلف این پدرساالری درگیر می شود.

3. Griselda Pollock, 1999, "Old Bones 

and Cocktail Dresses: Louise Bourgeois 

and the Question of Age", Oxford Art 

Journal, Vol. 22, No. 2, Louse Bourgeois 

(1999), p. 73-100 + 

4. Lucy R. Lippard (1937 New York 

City, NY)  

از ســویی، بــورژوا، که به  ســال ۱۹۱۱ در پاریس و در خانــواده ای مرفه به دنیا آمد، 

میراث بر پدر و مادری بود که فرشینه  تعمیر و انبار می کردند. کار لوییز یکی این بود 

کــه صحنه هــای مخــدوش در جاهــای آســیب دیده ی پارچــه را ترســیم کنــد. لوییز 

عزیزدردانه ی پدرش بود و هر کالمی، به ویژه پس از ورود معشوق پدر به زندگی او، 

وی را به شــدت می آزرد. از ســوی دیگر، جو پدرساالر حاکم بر فضاهای هنری دهه ی 

چهل در پاریس و نیویرک، بســیاری از تاریخ  هنرنگارها هم چون »َان گیبســن«۶ را بر 

داشــته است تا با بررسی زندگی نامه ی شخصی و حرفه ای هنرمند، دست به واکاوی 

هــراس بازنمایی شــده از اندام جنســی مــرد در برخــی از کارهای بــورژوا زدند. این 

برخورد اما به معنی بازگشت به گذشته نیست. گیبسن اصطالح »آینده ی کامل« را از 

»زمان زنان« نوشــته ی »ژولیا کریســتوا«۷ وام می گیرد تا توضیح دهد چرا باید کارکرد 

سیاسی هنر بورژوا را تنها به گونه ای پس کنشی )»عطف به  ماسبق«( درک کرد.

5. Eva Hesse (1936 Hamburg – 1970 

New York)

6. Ann Gibson, 1994, "Louise 

Bourgeois’s Retroactive Politics of 

Gender," Art Journal, Vol. 53, No.4, 

Sculpture in Postwar Europe and 

America, 1945-59 (Winter, 1994), p. 

44-47  

7. Julia Kristeva (cited in Ann Gibson, 

1994, p 47)

لوییز بورژوا، ۲00۸. تاابد
Louise Bourgeois, 2008. No. 13 of 14 from the installation set  À l’Infini

http://www.jstor.org/stable/1360636
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لوییز بورژوا، ۲00۶. رشد نامتعارف
Louise Bourgeois, 2006. Eccentric Growth I

به طور خاص، بورژوا ســوژه ی مردانه را در »کمان هیستریا« به  چالش می کشد. 

در مرکز گالرِی مجموعه ِی »تاابد«، یک پیکر بی سر آویزان شده است که به نظرمی رسد 

روکشــی از طــال دارد. مجســمه در حالت خیزش، با ســیمی بند ناف مانند از ســقف 

آویزان است و تِن او از یک انرژی روانی اضطراب انگیز کژدیسی یافته که سرچشمه ی 

آن هم واره جنسی ست. این تِن  بی سر، چنان قوسی به خود داده است که انگشت های 

دســت اش به تمامی انگشــت های پا را لمس می کنند. نام و فرم گرد اثر به بیماری ای 

اشاره می کند که در آغاز پنداشته می شد تنها زن ها، و آن هم به دلیل داشتن زهدان، 

بدان مبتال می شــوند. کار با الهام از پیش طرح هایی شکل گرفته است که »ژان-مارتن 

شارکو«۸ برای توصیف بیماری ای به نام »هیسترواپیلپسی«۹ به کار می برد. اما در اثر 

بورژوا، برآمدگی بین پاهای پیکر نشان گر مرد بودن اوست.

یــک نســخه از این مجموعــه، در ســلول های بورژوا دیده می شــود. ایــن کارها، 

اتاق های کوچکی اند که با پارتیشن تعریف شده اند و در آن ها وسایلی چون شیشه، 

آیینــه، صندلــی، و حتــا مجســمه های هنرمند دیــده می شــود. برخالف هــراس از 

محیط هــای بســته، این جــا میلــی نیرومنــد بــه کناره گیــری از تنش هــای محیطی 

تحمل ناپذیر، گریز از جهان، و بازگشت به زهدان آشکار است. رازلیند کرواس گونه ای 

خویشاوندی میان کارهای لوییز بورژوا و »شیشه ی بزرگ« دوشان می بیند و نسبت 

دختر و پدرش )یا پدرها( را بازتاب نسبت میان عروس و عزب ها تعریف می کند.

بر همین اســاس، می توان ســلول ها را رسانای نهایت چشــم چرانی در فضاهای 

فتیشــی  دانســت و با اشاره هایشــان به میل، یادآور آخرین اینستالیشــن مارســل 

دوشان۱0 یعنی »بدیهی: ۱. آبشار؛ ۲. چراغ گاز«. در این کار، بیننده از سوراخ دری کهنه 

به فضایی می نگرد که در آن زنی برهنه با چراغ گازی در دست روی علف ها افتاده است. 

از سوی دیگر، و به ویژه در »سلول شش« به راحتی به بیننده این اجازه داده می شود 

تا ورای چشم چرانی به فضایی راه یابد که هم زمان هم بر درون بدن و هم بر فضای 

درون روان داللت دارد یعنی جایی که هم نشــینی نشان های انحراف و دشواری میل 

بــه یادآورِی ماشــینی بــدن، از جریان هایی تداعی گر دیگر کارهای دوشــان رســانده 

می شود.

در کنــار این خوانش روان شــناختی، بدنه ی کاری بــورژوا با معماری نیز پیوندی 

مســتقیم دارد. مجموعه ی سلول ها شامل سی ســلول است که از سال ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۹ 

ساخته شده اند و چه بسا در مقام اینستالیشن های مجسمه، حسی از زیست بوم را 

در ذهن می آورند که به آن ها نمودی معمارانه می بخشند. »میکه بال«،۱۱ این مجموعه 

را بیانیه  ای  درباره ی هنری می داند که میان مجسمه و معماری گیر افتاده است. آن ها 

8. Jean-Martin Charcot (1825-1893 

France)

9. hystero-epilepsy  

10. Marcel Duchamp (1887-1968 

France)

11. Mieke Bal, 1999, "Narrative inside 

out: Louise Bourgeois’ Spider as 

Theoretical Object," Oxford Art Journal, 

Vol. 22, No. 2, Louise Bourgeois (1999), 

p. 103-126  
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ادامــه ی همــان راهی اند که بورژوا در »زن خانه دار« آغاز کــرده بود، جایی که او از راه 

پیوند میان زن و خانه اش دســت به کندوکاو در نســبت مندی میان تن و ساختمان 

می زند چرا که دســت کم بر مبنای گفته های خود او، خانه ی دوران کودکی اش، مکان 

تشویش، درد، و خشم بود.

در اصــل، میکــه بــال این ایده را بــرای توصیف مجموعــه  کاری از هنرمند به نام 

»عنکبــوت« بــه کار می بــرد؛ عنکبوت هایــی کــه اســتعاره ای بودند از »مامــان«. این 

مجموعه از شمار زیادی طراحی، مجسمه و اینستالیشن  تشکیل شده است که هر 

کدام عنکبوت بزرگی را بازمی نمایاند، گاه بر دیوار و ســقف و گاه بر کاغذ و اتاق و در 

این جا، در کار »عنکبوت«، این موجود غول پیکر برنزی، روی قفسی گرد افتاده است. 

درون قفس پر از جزییات اســت  و در این جاســت که تماشاگر باید شهامت نزدیکی 

به اثر را پیدا کند. بورژوا، مادرش را »بهترین دوست« خود می خواند؛ کسی که »مثل 

عنکبــوت باهــوش، شــکیبا، و مفید« بود. پس از مــرگ مادر در ســال ۱۹3۲، لوییز با 

خانــه ی بــه هم ریخته ی پــدر و بددهانی هایش تنهــا ماند. به باور پالــک، در این جا 

گونه ای هم آمیزی میان ســوگواری بر پیری و مرگ، و نوآوری و آفرینش در مجسمه 

وجود دارد که به واسطه ی آن ها مادری گم شده دوباره به یاد آورده می شود. رسیدن 

برای ُکشــتن، آفرینش زنانه و نیروی زندگی )یا نبود آن را در قالب مرگ( در کنار هم 

می نشاند.

همیــن که نزدیک شــویم، موجود غول پیکر در پس زمینه قــرار می گیرد و آن گاه 

تکه های ریزی که جزییات کار را شکل می دهند در برابر چشم بیننده قرار می گیرند. 

بر ســقف قفس، تخم های بزرگ عنکبوت را می بینیم. در گوشــه ای از فضای درونی، 

تکه هــای فرشــینه می بینیــم که یا آویزان شــده اند یــا روی مبلــی در میانه ی قفس 

انداخته شــده اند. در یکی از این فرشــینه ها شــمایل زنی به چشــم می خورد که به 

تماشــاگر خیره شده اســت. به باور پالک، این کار بخشــی از نمایشی است که در آن 

تبارشناســی مادری از عنکبوت و فرشــینه، به فضاهای سنگین ســوگواری، انطباق 

هویــت و عشــق اشــاره دارند. شــی های دیگری چون حلقه، ســاعت جیبــی، و حتا 

شیشه ی عطری آویزان شده نیز دیده می شوند که شکنندگی عاطفه را بازمی نماید. 

کار بر پایه ی گونه ای فضای مجازی شــکل گرفته اســت یعنی آن هنگام که به آن نگاه 

می کنیم، هم واره ناظری بیرونی  نسبت به فضایی درونی باقی می مانیم؛ فضایی که 

به احتمال، اکنون روحی در آن می زید.

داســتان لوییز بورژوا، داستان دختری با زخم های ذهنی ژرف ا ست که با خشم 

بر پدرش می شــورد و تصویر فالوس را در جایی پنهان می کند که کارش را در منطق 

فرمال مدرنیســم و منطق سورئالیســت ها، در نقشــی جدا از روال های کانونی شده 

قــرار می دهــد. یا حتا شــاید بایــد مقیاســی بزرگ تر از هنر مــدرن بــرای او بیابیم: 

مجســمه های بورژوا را باید گفت وگویی پســافُریدی با آمیــزش حس و فضا در هنر 

بــاُرک دانســت؛ پیکرهایی که هم چــون کاری از برنینی بر هم تا می شــوند و در خود 

می پیچنــد و به گونــه ای متفاوت پیش چشــم ما جــان می گیرنــد. در تحلیل نهایی، 

همانند قدرت سیاست ابهام در هنرهای دیداری، روایت بورژوا پر از ناسازه است؛ او 

دوگانه گی هــای میان ذهن و تــن، انتزاع و پیکرنمایی، دیداری بــودن و ذهنی بودن را 

نمی پذیــرد و درکی یک ســر تازه از نســبت میــان زیبا و واال پیــش روی مخاطب  اش 

می گذرد.

برای ارجاع به این مقاله، از قالب زیر استفاده کنید:
سام مهتشم، ۱3۹۶. »زخم های ذهنی لوییز بورژوا«. کارنما؛ فصل نامه ی هنرهای دیداری.

ج. ۱، ش. 3، زمستان ۱3۹۶، ص. ۶0۷-۶۱۹ +

لوییز بورژوا، ۱۹۹۷. عنکبوت
Louise Bourgeois, 1997. Spider

https://www.kaarnamaa.com/single-post/bourgeois
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آغاز هر انقالب، کنشی رادیکال است. فمینیست های موج اول و دوم همان هایی 

بودند که به بهانه ی برابری جنسیتی گاه تا پای فلج کردن میل  خود پیش می رفتند و 

زیبایی را گناهی نابخشــودنی می پنداشتند. اما کُرلی اشِنیمن۱، از تن اش برای  خود 

دشمن نساخته است، با آن و زیبایی اش رابطه ای سازش کارانه برقرار کرده  و نگره هایی 

نو  برای شکل دادن به مرکزی تازه ارایه  داده است. راحت نبودن و رودربایستی داشتن 

با تنی که هم واره دل مشــغولی اصلی زن هاست و پرداختن به تابوهایی که گرد آن ها 

شکل گرفته، به تالش هنرمندهای کنش گری چون »اَنی اسپرینکل«۲، »کارن فاینلی«3، 

و یا »مارثا ویلسن« ۴ رنگ باختند. اشِنیمن نیز از جمله ی کلیدی ترین هنرمندهایی ست 

که در برابر نگره های زن هراسانه و ایده آل گرایانه اما سرکوب کننده  ایستادگی کرده اند؛ 

دیدگاه هایــی که در هرچه شــبیه تربودن به تــن مردانه نمود می یابنــد. او از ابتدای 

زندگــی حرفه ایِ  خــود، اندام و رانه ی جنســی اش را به رســمیت شــناخته  و هم واره 

جنســیت و فیزیــک دگرخواهانــه اش را به مثابــه ی رگــه ای از ســیاه تا ســفید گرامی 

داشته است.

اشــنیمن:  کُرلــی  نمایشــگاه  از  نمایــی 
نقاشــی جنبشــی، ۲0۱۸. هم آمیــزی، مما 

پی اس وان. ]بخشی از تصویر[
Installation view of Carolee 

Schneemann: Kinetic Painting, 2018. 

Fuses. MoMA PS1. [Detail]

کُرلی شِنیمن، ۱۹۶۷-۱۹۶۴. هم آمیزی. 
]نماهایی از فیلم[

Carolee Schneemann. 1964-1967.

Fuses. [Stil l]

تومار داخلی ]بخشی از تصویر[
Interior Scroll [Detail]

کُرلی اشــنیمن، ۲00۵-۱۹۶3. چشــم تن، 3۶ 
کنش دگرگون کننده برای دوربین ]بخشــی 

از تصویر[
Carolee Schneemann. 1963-2005. Eye 

Body, 36 Transformative Actions for 

Camera.  [Detail]

بودن، برای 
یبایی ز بیش از اندازه 
راضیه پورفضلی

در تاریــخ نانوشــته ی هنر زنــان، مفهومی انکار شــده  به نــام »امر 

جنســی زنانــه« وجــود دارد که چه بســا به خودی خــود ارزش مند 

اســت. »کُرلــی اشــِنیمن« در کارهایــش، خطــر بازی کــردن بــا آن 

حساســیتی را بــه جــان می خرد کــه مردســاالری خــوب می داند 

چه  گونه از آن بند بسازد؛ نام آن مفهوم زیبایی ست.

Carolee Schneemann: Kinetic 

Painting, 171022-180311, curated 

by Erica Papernik-Shimizu, et al.

By Razieh Pourfazli, 180308, 

Kaarnamaa Art Magazine, 

kaarnamaa.com +

1. Carolee Schneemann (1939, 

Pennsylvania - )

2. Annie M. Sprinkle (1954, 

Philadelphia - )

3. Karen Finley (1956, Chicago - )

4. Martha Wilson (1947, Philadelphia- )

https://www.kaarnamaa.com/single-post/schneemann
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»مما پی اس وان«، نمایشگاه مروری با نام »کرلی اشِنیمن: نقاشی  جنبشی«۵ برپا 

کرده  که مجموعه ای ست از نخستین نقاشی ها، اسمبالژها، و فیلم های اشِنیمن. در 

ایــن نمایشــگاه هم چنیــن پرفرمنس هــای مهــم او بــه شــکل فیلــم و عکــس بــه 

نمایش درآمده اند. در نمایشــگاهی از این دســت، شاید تنها رســانه ای که نتوان آن را 

مانند روز نخسِت نمایش اش مرور کرد پرفرمنس باشد. غیاب تنانگی و فقدان تنی 

که فضا اشــغال می کند، این رســانه را از کار می اندازد. در این جا تنها با ســندهایی از 

کارهای اشــِنیمن روبه روییم و این درست همان چیزی ست که در مرور کارهای »ُیکو 

ُانو«۶ رخ داد، و »آبرامویچ« در نمایشــگاه اش با نام »هنرمند حاضر اســت«۷ به آن تن 

نداد.

کرلی اشــنیمن، نقاش، اجراگر، فیلم ســاز و نویسنده ی آمریکایی ست که به سال 

۱۹3۹ زاده شــد و در کالج »بارد« درس خواند. در آن هنگام، زن ها چندان جدی گرفته 

نمی شــدند. برای نمونه اســتاد فلسفه ی اشنیمن به او پیش نهاد کرد تا وقِت خود را 

به جــای کار بر ســیمون دوبووار، صــرف پژوهش درباره ی اســتادهایی چون »ژان پل 

ســارتر« کند. اشــنیمن پس از آن ســرگرم تحصیل در دانش گاه کلمبیا شــد و همان 

هنگام بود که با هم سایه اش یعنی »جیمز ِتنی«۸ آهنگ ساز آشنا شد و سیزده سال 

بــا او زندگــی کرد. اشــنیمن در آغاز، نقاشــی منظره گــرا بود. تجربه های نخســت او 

نتیجه ی مطالعه های او در تاریخ هنر و ترکیب آن با پژوهش های نقاشانه اش بود اما 

پس از آن تالش کرد تا از برخوردهای ســنتی با نقاشی فاصله بگیرد. آشنایی با تنی، 

او را با هنرمندهای شناخته شــده ی بسیاری در ارتباط قرار داد و همان زمان بود که 

در رخ دادی )هپنینگ( از »کالس الدنبرگ« شرکت کرد که به باور خودش، نیروی روانی 

معجزه آســایی را برای او به ارمغان  آورد.۹ نخســتین دیدار او از دوساالنه ی ونیز سال 

۱۹۶۴ روی داد؛ یعنی درست هنگامی که جایزه ی بزرگ از آِن »رابرت روشنبرگ« شد و 

شماری از کارهای اشنیمن نسخه ی بدی از کار روشنبرگ به شمارآمد.۱0 پنجاه سال از 

آن روز می گذرد و امســال جایزه ی یک عمر فعالیت هنری از آِن اشنیمِن سال خورده 

شده است. 

در برابر بسیاری از هنرمندهای فمینیست، و از قضا دوست های نزدیک اشنیمن، 

چــون »هانــا ویلکه«۱۱ که درد و مصیبت تحمیل شــده بــر تن شــان را بازمی نمایانند، 

اشــنیمن بــه ریاضــت باور نــدارد. او خود را از لذت و زیبایی اشــباع می کنــد و ابعاد 

شهوانی هویت اش را در گفت وگو با درون مایه ی مراقبه گون هنر قرار می دهد. از نگاه 

»یوهانــس بیرینگر«، برای کســانی چون ویلکــه، »دیوید وینارویچ«، »ویتو ُرســو« و 

بســیاری دیگر که امید ایجاد پیوندی را میان بازنمایــی دیداری و فعالیت اجتماعی 

داشــتند، »فقدان« هم واره امری ضروری بوده اســت.۱۲ به دلیلی هم سان، برای نمونه 

5. Carolee Schneemann: Kinetic 

Painting, 171022-180311, curated by 

Erica Papernik-Shimizu + 

۶. راضیــه پورفضلی، ۱3۹۴. »ُانو و آن چه از او باقی 

مانــده«. کارنما؛ مجله ی هنرهای دیداری. ۱3۹۴.

7. "Marina Abramovic: The Artist Is 

Present", 100303-100531, Organized 

by Klaus Biesenbach + 

8. James Tenney (1934 – 2006. New 

Mexico)

9. Coleen Fitzgibbon and Carolee 

Schneemann. 2015. "Carolee 

Schneemann by Coleen Fitzgibbon". 

Bomb Magazine. 150715 + 

10. Richard Martin. 2017. "Painting 

For Pleasure: An Interview With 

Carolee Schneemann". Apollo 

Magazine. 170812 + 

11. Hannah Wilke (1940 - 1993 New 

York)

12. Johannes Birringer. 1993. " 

Imprints and Re-Visions: Carolee 

Schneemann's Visual Archeology". 

Performing Arts Journal,  Vol: 15, No: 

2, p: 31-46

13. It 's my body

14.  A Public Cervix Anouncement

15. Fitzgibbon, 2015 + 

16. Ana Mendieta (1948, Cuba - 1985, 

New York)

17. Fuses + 

فاینلــی در کاِر »ایــن تــن مــن اســت«۱3 کوشــید تــا چندش ناک ترین وجِه ســاختار 

اجتماعی  ای را فریاد بزند که تن اش را آزرده اســت؛ و اســپرینکل در اجرای »فراخوان 

همگانــی دهانــه ی رحم«۱۴ بی پروا پاهایش را باز کرد و به آشــکارترین شــکل ممکن، 

بی باکی خود را از سواستفاده، نمایش داد. اما تن اشنیمن با همه ی زیبایی اش ، برای 

او چون »صحنه ی نبرد« الهام بخش بوده است. با همه ی این ها به گفته ی خودش در 

مصاحبه ای، هرگز نخواســت ماننــد هنرمندهای پاپ از »تصویــر بی پایان برهنه ها 

به ســان بخش های براق اتومبیل ها« بهره گیــرد.۱۵ در نهایت می توان گفت او در کنار 

اسپرینکل، فاینلی، آبرامویچ، »انا مندیتا«۱۶ و بسیاری دیگر، بدنه ی رسانه ای تنانه  را 

ساخت که پیش از آن رسوایی به شمار می رفت.

اشنیمن فیلم رنگی و بدون مکالمه ی »هم آمیزی«۱۷ را در سال ۱۹۶۵ ساخت. این 

فیلــم را می تــوان در آن دســته  از تجربه های هنرمند قرارداد که »تاتر جنبشــی« نام 

دارند. در جریان فیلم صدای مرغ های دریایی و موج های دریا به گوش می رسد. فیلم 

از صحنــه ی دل نشــین دویــدن در ســاحل آغــاز می شــود و در پــی آن تکه  هایــی از 

کُرلی اشنیمن، ۱۹۶۴-۱۹۶۲. زیبایی بومی
Carolee Schneemann, 1962-1964. Native Beauties

https://www.moma.org/calendar/exhibitions/3658
https://www.moma.org/calendar/exhibitions/964
https://bombmagazine.org/articles/carolee-schneemann/
https://www.apollo-magazine.com/painting-for-pleasure-an-interview-with-carolee-schneemann/
https://bombmagazine.org/articles/carolee-schneemann/
http://ubu.com/film/schneemann_fuses.html
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عشق ورزی اشنیمن با جیمز تنی و صحنه هایی بریده  از طبیعت باهم درمی آمیزند، 

روی هــم می افتنــد، و آن گاه بیننــده را بــه دقت کردن و داشــتِن نگاهی موشــکافانه 

فرامی خوانند. برای اشــنیمن، این فیلم بزرگ داشت رابطه ای برابر با شریک اش بود؛ 

آن هــم پیش چشــم های بی طــرِف گربــه اش. رابطه ای که ســوژه و ابــژه  ی آن  بدیهی 

پنداشته نشده بودند. در این کار، فضای داخلی و خارجی اهمیتی یک سان دارند. باد 

از پنجره ای باز به فضای خصوصی می وزد و سپس تصویِر بسته ی دو نفر که یک دیگر 

را می بوسند به سرعت از پیش چشم های ما می گذرد. 

تا پیش از اشنیمن، عشق ورزی هسته ی اصلی کار هیچ هنرمندی نبود. چنان چه 

درون مایه ای جنسی از ذهن کسی می گذشت، آن درون مایه بیش تر زیرسایه ی نگاه 

مردانــه و یــا در بهترین حالــت، ضد مردان بــود. هنگامی که از نگاه خیــره ی مردانه 

به شــدت انتقاد می شــد، او بر لذت تنانه ی دوســویه ای تاکید کرد که در آن هیچ کس 

آسیب پذیرتر از دیگری نبود. اشنیمن امر جنسی را در تخت ترین حالِت آن، موضوع 

کار قــرار داد و آن چه به تصویرکشــید عشــق ورزی بــود برای خوِد عشــق ورزی. هیچ 

برســاخته، تابــو یا قباحتی بر اندام ســوژه های فیلــم تاثیر نگذاشــت. او در این کار 

به مثابــه ی یــک نقــاش هیچ کجای تن را سانســور نکــرد. از نظر دیداری، دســت های 

شــریک اش برای او بر اندام جنسی اش برتری نداشت و باز در جای گاه یک نقاش به 

خــود اجــازه ی هرگونه دســت کاری در کارمــاده اش را می داد، دســت کاری هایی چون 

ســوزاندن،  بریــدن، رنگ کــردن، و مانند آن. وقفه هــای ناگهانی، شکســت ها،  بریدگی 

صحنه ها و تغییر رنگ ها گذران فصل های سپری شــده با جیمز تِنی را پیش چشــم 

می نهد. »سوپرایمپوزیشــن«۱۸ می تواند تنانه ترین ســازه ی دیدارِی یک فیلم باشد. 

آمیزش و روی هم افتادگی تصویرها، ضرب آهنگ پویا و تکرارشونده ی صحنه ها در کنار 

ساخت پرمایه ی فیلم، جنبه ی جنسی و هم چنین خاطره پرستانه ی کار را دوچندان 

کرده اســت. امــا ایــن فیلــم با همــه ی تنانگی اش بــه گفته ی »هالنــد کاتــر«: »به کام 

منتقدان اش به اندازه ی کافی پرُنگرفیک نیامد!«.۱۹ 

کرلی اشــنیمن در دوره ای می زیست که اکسپرسیونیسم  انتزاعی سبک چیره بر 

جامعه بود و بازتاب  این امر در کارهای او به شــکلی هوش مندانه به چشم می خورد. 

او از کارهایش با  نام نقاشی های جنبشی یادمی کند و خود را هم واره نقاش می داند، 

»مــن نقــاش ام. مــن هنوز نقــاش ام و نقاش نیــز خواهم ُمــرد. هر آن چــه تا به حال 

ســاخته ام در پیوند با امتداد اصل های دیداری به بیرون از بوم بوده اســت«.۲0 او در 

جواب »اســتن بَرِکج« که او را رقصنده خوانده بود، چنین گفت: »این مردها همیشــه 
خواسته اند قلمو را از دست من بگیرند«.۲۱

اشــنیمن در ســال ۱۹۶۴ پرفرمنس دیگری اجرا کرد که مانند آیینی شهوانی بود. 

18. Scott MacDonald. 1980. "Carolee 

Schneemann's "Autobiographical 

Trilogy". University of California Press, 

Film Quarterly, Vol. 34, No. 1, pp. 27-32

19. Holland Cotter. 2018. "Shock of the 

Nude". The New York Times. 180201 + 

20. Sabine Breitwieser, 2018. Carolee 

Schneemann Kinetic Painting

21. Fitzgibbon, 2015 + 
کُرلی اشنیمن، ۱۹۶۴، لذت گوشتی

Carolee Schneemann, 1964. Meat Joy

https://www.nytimes.com/2018/02/01/arts/design/carolee-schneemann-moma-ps1-art-performance.html
https://bombmagazine.org/articles/carolee-schneemann/
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»لــذت گوشــتی«۲۲ به وســیله ی ُنــه اجراگــر زن و مــرد و بــر اســاس فیلم نامــه ای 

ازپیش تعیین شده اجرا شد. اجراگرها سرخوش و مست، تن های نیمه برهنه  و گویی 

بی مفصل شــان را در بیش تریــن تمــاس بــا یک دیگــر قرارمی دادنــد و حرکت هایــی 

رقص گون و چنان شــهوت آلود را پیش می گرفتند که بوی تن شان به مشام می رسید. 

در میانه ی اجرا شماری ماهی، مرغ، و سوسیس خام نیز به این تماس تنانه اضافه 

می شــد. گوشــت را به  دلیل ویژگی ژله ای و ارتجاعی اش می توان یکی از پذیراترین و 

برانگیزاننده ترین ماده های جهان برشــمرد. هرآن چه اشــنیمن از تنانگی و شــهوت 

جنون آمیــز می خواســت در گوشــت خالصه شــده بود. کاربــرد چنین مــاده ای، یاد 

ســالخی های »هرمن نیچ«۲3 را زنده می کند. جشــن لذت گوشــتی با تکه های کاغذ و 

شــره های رنگ کامل می شود و به باور کاتر، »تن ها به قلمو تبدیل می شوند« تا یکی 

دیگر از نقاشی های جنبشی اشنیمن را شکل دهند.۲۴ موسیقی ِ این اجرا، آهنگی پاپ 

و ساخته ی جیمز تنی بود که گاه صدای فروشنده های دوره گرد در آن شنیده می شد. 

کُرلی اشنیمن، ۱۹۷3، تا مرز محدودیت هایش
Carolee Schneemann, 1973. Up to and Including Her Limits

22. Meat Joy + 

23. Hermann Nitsch (1938, Vienna - )

24. Cotter. 2018. + 

دیدن باغ بانی که برای هرس کردن درخت ســیبی وارونه از آن آویزان بود، ایده ی 

کاری تازه را در ذهن  اشنیمن شکل داد. »تا مرز محدودیت هایش«۲۵ نام نقاشانه ترین 

پرفرمنس اشــنیمن اســت که هنرمند در آن برهنه می شود و آویزان از افساری تاب 

می خورد. او تن خود را به طنابی که از آن آویزان اســت می ســپارد و با هر آونگ، یک 

منحنــی روی دیــوار و َردی از تــن اش را ثبــت می کنــد. این کنش، ســاعت ها به درازا 

می انجامــد و درنهایت مجموعه ی متراکمی را از خط هــا پدید می آورد. کار، تداعی گِر 

نقاشــی های قطره ای »پالک« و برخوردهای کنش گِر هنرمندهای اکسپرسیونیســت 

انتزاعی ســت. اشــنیمن نیز به ســان هم دوره  ای هایش »هم خوِد تصویر است و هم 

آفریننده ی آن«.۲۶ تعلیق و بی وزنِی این کار، ابعاد دیگری از نقاشــی را برای او آشــکار 

کــرده  و »صحنــه ای بــرای کنش« در اختیــارش قــرار داده اســت. او در مصاحبه ای با 

»هایپرالرژیک«، نیروی خط ها، وضع و چه گونگی تن ، و گشــتالتی که بدن اش را شــکل 
می دهد را به تمامی نقاشانه می داند.۲۷

»تومــار داخلــی«۲۸ پرفرمنســی بود که بــه ســال ۱۹۷۵ و ۱۹۷۷ اجرا شــد و در آن، 

هنرمند برهنه بر صحنه ایستاد و رنگ را به سان ماده ای لزج و به روشی برانگیزاننده 

با قلمو به نوک سینه ها و با دست به انحناهای تن اش  مالید، سپس تومار کاغذی و 

باریکی را به آرامی از واژن اش بیرون  کشید و تک گویی ایی را که خود نوشته بود از روی 

آن خواند. متنی که معافیت اجباری زن ها از دنیای حرفه ای هنر را نشــانه می گیرد: 

»به زبان انتقادی و عملی فیلم توجه کن که تنها برای و در یک جنسیت وجود دارد«. 

یــا »نمی توانیــم به روشــی برابر باهم دوســت باشــیم و نمی توانیم به شــکلی برابر 

هنرمنــد باشــیم«. او در ایــن کار به تعبیری از تــن اش به مثابه ی منبــع دانش بهره 

می برد.

هیــچ روی کــردی انســانی تر از برابــری نیســت. اشــنیمن به بــاور خــود، به نفع 

»نقطه هــای کور دنیای هنر«۲۹ می جنگد و از هنرمندهای انگشت شماری ســت که به 

پایــداری ســازوکارهای ارزشــی واکنــش نشــان داده اند. این کــه امروز فرشــته های 

»ویکُتریــاز ســیکرت«30 دیگــر ابژه ی جنســی به شــمار نمی آیند، صنعت ُپــرن دیگر 

زن ســتیزانه خوانده نمی شود، و »کیم کارداشــیان« به خود اجازه می دهد که خود را 

فمینیســت بنامد، خبر از دگرگونی هایی تازه  در بازنمایی زن ها در جامعه می دهند. 

زن هــا دیگر ســرمایه ی جنســی جامعه نیســتند و آزادی شــان در برابــر ارزش های 

خانوادگی قرار ندارد. کارهای اشــنیمن به یقین گفت وگویی توان مند را شکل داده  که 

نه تنها ضدزن ترین ها بل که مدعی ها را نیز غافل گیر کرده است.

بــرای ارجاع به این مقاله، از قالب زیر اســتفاده کنید:
راضیــه پورفضلی، ۱3۹۶. »برای بــودن، بیش ازاندازه زیبایی«. کارنمــا؛ فصل نامه ی هنرهای دیداری.

ج. ۱، ش. 3، زمســتان ۱3۹۶، ص. ۶۲0-۶33 +

25. Up To and Including Her Limits

26. Jillian Steinhauer. 2017. "Carolee 

Schneemann Finaly Gets Her Due". The 

New Republic. + 

27. Joyce Beckenstein and Carolee 

Schneemann. 2017. "Carolee 

Schneemann on Five Decades of Meat, 

Harnesses, and Innovation". 

Hyperallergic. + 

28. Interior Scroll

29. Cotter. 2018. + 

30. Victoria's Secret

http://ubu.com/film/schneemann_meatjoy.html
https://www.nytimes.com/2018/02/01/arts/design/carolee-schneemann-moma-ps1-art-performance.html
https://www.kaarnamaa.com/single-post/schneemann
https://newrepublic.com/article/145824/carolee-schneemann-finally-gets-due
https://hyperallergic.com/406640/carolee-schneemann-on-five-decades-of-meat-harnesses-and-innovation/
https://www.nytimes.com/2018/02/01/arts/design/carolee-schneemann-moma-ps1-art-performance.html
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چنــدی پیش، اعتــراض گروهی از مردم به مــوزه ی متروپالیتن نیوُیرک به خاطر 

نمایــش اثری از »بالتوس« و درخواســت آن ها برای برداشــتن ایــن کار از روی دیوار، 

خــودداری موزه از حذف این نقاشــی را در راســتای دفــاع از آزادی بیان هنری در پی 

داشت. کاِر شناخته شده و نمونه واری با نام »ِتِرز در حال رویابافی« )۱۹3۸( که دختری 

نوجــوان را در حالتــی اغواگرانــه، بی خیال، و گویی ســوژه ی چشــم چرانی به تصویر 

می کشد، هدف این کارزار بود.۱ این بار بهانه ی معترض ها، ماجرای تعرض های جنسی 

شــماری از چهره های شناخته شــده و آشکارشــدن آن توســط گروهــی از زن ها بود؛ 

ماجرایی که هرچند از هالیوود و رســوایِی »هاروی واینستین« سرچشمه می گرفت، 

دامنــه  اش بــه حیطه ی هنرهای دیداری هم کشــید تــا جایی که بیــش از ۱۵0 نفر از 

هنرمندها، نویسنده های هنر، و گالری دارها در ادامه ی رسوایی و استعفای جنجالی 

»نایت لندزمن« یعنی معاون سردبیر مجله ی »آرت ُفرم«، با انتشار بیانیه ای اقدام به 

هرگونه کنش یا بیاِن هر ســخِن جنســی بدون رضایِت دیگری را محکوم شــمردند. 

آن ها با الهام از جمله ی مشــهور »جنی هالزر« در مجموعه ی »بدیهیات« که می گوید 

»سواستفاده از قدرت هیچ جای تعجب ندارد«،۲ بر این نکته تاکید کردند که »وضعیت 
حاضر موجب شگفتی شان نیست«.3

E r ot i c i s m ,  Wom e n ,  a n d 

Ce n s or sh ip .

By M a h s a  Fa r h a d i k i a ,18 0 30 8

Ka a r n a m a a A r t  M ag a z in e ,

k a a r n a m a a .com  +

سانسور زنان،  ارتیسم، 
مهسا فرهادی کیا

سانســور با پنهان نگاه داشــتن ریشــه های بنیادین مشــکل های 

اصلــی، ماننــد آن ســاز وکارهایی کــه منجــر بــه بازنمایی زنــان در 

موقعیت هــای جنســی کوچک شمرده شــده می شــوند، دســت به 

پاک سازی به مثابه ی عامل مجازات و کنترل اخالقی می زند.

۱. متاســفانه بهای زیاد خرید حق بازنشر این اثر 

اجازه نداد که آن را در این جا منتشــر کنیم. برای 

دیدن تصویر به این جا بروید: +

 2. Jenny Holzer +
گاهی بیش تر درباره ی جنبش »من هم«  3. برای آ

به این وب سایت بروید: +

درباره ی جریان »شگفت زده نیستم« به این جا 

بروید: +

https://www.kaarnamaa.com/single-post/naa-saaz
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/489977
http://moma.org/collection/works/63755
http://metoomvmt.org
http://not-surprised.org
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اما این نخستین بار نیست که به کارهای بالتوس اعتراض می شود. این کارها با 

داللت های روشــِن هم راه با چشم چرانی، اشاره های گاه دوپهلو و گاه به تمامی آشکار 

به تن نوجوان-کودک به مثابه ی ابژه ی جنسی شده و وسواس هنرمند در استفاده ی 

همیشگی از مدل های کم سن و سال، بارها با اعتراض هر دو گروه کنش گر فمینیست 

و محافظه کارها روبه رو شده اند. لیندا ناکلین در مقاله ی مشهور »زن، هنر، و قدرت« 

از گرفتارِی بیننده ی زن با چنین تصویرهایی می گوید و درباره ی اعتراض مشابِه زنی 

در ســال ۱۹۸۴ در مــوزه ی متروپالیتن به کاری مشــابه از »بالتوس« می نویســد.۴ او 

توضیح می دهد که آن زن چه گونه با انبوهی از استدالل های زیباشناسانه  در توجیه 

این امر مواجه شــد کــه برخورد او بــا کار هنری، عامیانه و غیرحرفه ای بوده اســت. 

استدالل هایی که از او انتظار نگاه داشتن »فاصله ی زیباشناسانه« را با کار داشت، به 

ایــن معنــا که کار هنری، کار هنری ســت و نــه واقعیت؛ در نتیجه، مواجهــه ی با آن از 

چشم انداِز واقعیت، نادرست است.

دیکتاترهای تاریخ، هم واره سانســور را نخســتین راه کاِر جلوگیری از نفوذ »تاثیر 

مســموم« هر آن چه دانسته اند که یک پارچگی  ســازوکار ارزشی شان را به لرزه درآورد. 

دشمنِی آلمان نازی با هنر مدرن زیر نام »هنر منحط« و بیزاری فردی چون لنین از 

هنــر مــدرن با برچســب »هنر غیرمتعهــد«، نمونه هایــی از ســرکوب کارهای هنری 

به مثابه ی نماینده های آن گونه شیوه هایی از اندیشیدن اند که سازوکار فکری موجود 

را تهدیــد می کننــد. بدین ســان و در ایــن شــیوه ی اندیشــیدن؛ هنــر، نه گســتره ای 

جداافتاده از واقعیت اســت و نه پهنه ای تنها زیباشــناختی، بل که به ســان موجودی 

زنده پنداشته می شود که قدرت تهدید واقعیت و چه بسا دگرگونی بنیادین آن را دارد.

از قضــا، در موردهایی چون خواســِت حذف کارهای بالتــوس از دیوارهای موزه، 

پیش فرض مشــابهی از ســوی اعتراض کننده ها در جریان است عبارت از این که هنر 

به مثابــه ی پاره ای از واقعیت یا واقعیتی پیچیده تر اما هم چنان در پیوند با واقعیِت 

روزمره، می تواند »اخالقی« یا »غیراخالقی«، »ســودمند« یا »زیان بخش« باشــد و به 

ایــن ترتیــب، هنــِر »غیراخالقی« نیز به ســاِن »کنــش غیراخالقی« باید با سانســور 

به مثابه ی  یکی از ابزارهای کنترل و تنبیه، به ســامان درآید. بدیهی ســت که آن چه در 

جهاِن واقعی، دست درازِی جنسی، چشم چرانی و تحقیر به شمار می رود، در پهنه ی 

تصویر بدل به چیز دیگری می شود، چیزی که به رغم پیوندهای ژرف اش با واقعیت، 

وارد گستره ی انتزاع و زیبا شناسی شده است. از این رو، با این که می توان این همانِی 

رانه هــا و انگیزه هایــی یک ســان را برشــمرد کــه برانگیزاننــده ی دســت درازی به زن، 

شــی انگاری او در جهان واقعی و تصویر او در موقعیت های مشــابه در جهان هنری 

می شود اما حضور این محتوای آزاردهنده بر پهنه ی بوم نقاشی و قلمروی فرم، رنگ 

و زیبا شناسی آن را بدل به امر هنری می کند یعنی امری که به رغم داشتن ریشه هایی 

تنومند در واقعیت، سرشتی نیمه خودبسنده نیز دارد.

4. Linda Nochlin, 1971. “Why Have There Been 

No Great Women Artist?”. In Women, Art, and 

Power and Other Essays, 145-178. New York: 

Harper & Row Publishers.

نگاه جنسی به تِن نوجوان و خیال پردازی درباره اش، داستان کهِن مرد سال مند 

و دختــر جــوان اســت که در آن مرد ســال مند در جــای گاه نماینده ی خــرد، قدرت و 

به احتمــال دولت منــدی در برابــر دختــر نوجوانــی قــرار می گیرد که نمادی ســت از 

بی گناهی، ناتوانی، و شوقی که از گردن نهادن سرچشمه می گیرد. بدین سان به سبب 

ایــن گونه خیال پردازی ها گرِد کلیشــه ی »دختر جوان و مرد ســال مند« و ایده ی زن 

بی گنــاه، شی انگاشته شــده، و موضــوع نگاه خیــره؛ تصویر دختر جــوان در کارهای 

بالتوس نه تنها چندان پیش رو، پرده درانه، و نوآور نیست بل که چنان که ناکلین نیز بر 

آن تاکیــد می کنــد از قضا ســنتی اجتماعی و تصویری کهن اســت که تنهــا به گونه ای 

امروزین در آمده و از این رو به شکل ژرفی محافظه کارانه است.

تبــار تصویرهایی از این دســت را می توان در بســیاری از برهنه نگاری های تاریخ 

هنــر یافت که »بی گناهی«، »جوانی« و »زیبایی« زن را به مثابه ی تصویری نمونه وار و 

جهانی از امر اُرتیک معرفی می کرد. بدین سان تردیدی نیست که چنین تصویرهایی 

مانند بســیاری دیگر از جهت سیاســت های جنســیتی بی طرف و بی گناه نیستند و 

امــکان رودررویــی با آن ها آن چنان که پیش نهاد می شــد تنها از پــس پرده ی ضخیم 

زیباشناســی ممکن نیست. از ســوی دیگر و به رغم نسبت بی تردید آن ها با رابطه ی 

نابرابر قدرت جنســی در جامعه، نمی توان در نسبت دادن این تصویرها با واقعیت، 

چنــان پیــش رفت که بــا آن ها به مثابه ی توهین جنســی به عنوان کاری ناشایســت 

روبه رو شــد، این همان مرز باریک و ظریف میان گســتره ی زیبا شناســی و گستره ی 

واقعیت است.

در این میان، کاِر سانســور بیش از هر چیز به زیِر فرش ســراندن ساز و کارهایی 

است که منجر به آفرینش تصویر زن در جای گاهی این چنین می شود. پرسش این 

است که با توجه به نکته های باال، چه کسی تواِن نظری و مشروعیت اعتراض به کار 

هنــری به  عنوان پدیــده ای در پیوند با واقعیت اما متعلق به حیطه ی هنرها را دارد. 

میل شــهروند عادی بر آن اســت که مرز میان ســاز وکار جهان هنر و سیاســت های 

بازنمایی با واقعیت را خدشه دار کند و همان گونه که در گستره ی واقعیت اجتماعی، 

رای به تنبیه »متجاوز« یا کنترِل کنش تجاوزکارانه می دهد، این جا و در عرصه ی هنر 

نیز به دنبال کنترل، تنبیه و پاک کردن »فساد« از راه سانسور بگردد. چنین روی کردی، 

دســت بر قضا با پنهان نگاه داشــتن ریشــه های بنیادیــن گرفتاری اصلــی، یعنی آن 

ســاز وکارهایی کــه منجر به بازنمایی زنان در موقعیت های جنســی کوچک شــمرده 

شده ای از این دست می شوند، دست به پاک سازی به مثابه ی عامل مجازات و کنترل 

اخالقــی می زنــد. ایــن نگرش در ادامه با پیشــنهادکردن راه کاِر خشــن سانســور، به 

بر انگیختن صدای مخالفی چون ایده  ی»آزادی بیان هنری« کمک می کند، آزادی بیانی 

کــه ماننــد ترکیب های دیگری چون »احتــرام به باور دیگران« یا »قضــاوت نکردن« از 
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چنان مشــروعیت نوینی بهره مند اســت که امکان نقد بنیادین کار را به فراموشــی 

می سپارد.

می توان گفت آزادی بیان هنری این جا به معنای »تصویرهای اُرتیک از زاویه ی دید 

مردساالرانه« است، با تبارشناسی تصویرهای اُرتیک در تاریخ هنر نیز آشکار است که 

کارهای بالتوس ریشــه در ســنت چشم چرانی مردانه و شــی انگاری زن ها به مثابه ی 

مدل های هنری دارد. این روی کردی است که تباری دیرینه در اندیشه ی مردساالرانه 

دارد، نه بیان آزادانه ی فردی و هنری. از این منظر »ترز در حال رویابافی« را می توان 

بازتولید ســازوکار و چارچوب اندیشــه ای دانســت که اُرتیســم را برابر با تنی جوان، 

هماهنگ، بی اراده، خلســه گون، بازیگوش ، شــهوانی، و شــخصیتی گویی سرگردان و 

بی کار می داند، این ویژگی ها در شخصیت پردازی های بالتوس گاه با حضور گربه ای 

در گوشــه و کنار کادر دوچندان می شــود. بدین ســان و این جا نه با نمونــه ای از بیان 

آزادانه ی هنری که با بازنمایی سازوکار اندیشه ای روبه رو ییم که با طبیعی نشان دادن 

تفسیر و خوانش خود از اُرتیسم، دیگر تعبیرها را به حاشیه می برد و نام هایی چون 

عجیب، منحرف، یا ناهنجار بر آن ها می نهد.

به نظرمی رســد بیرون از دوتایِی مشروع یا نامشــروع شمردن این تصویرها و 

درپی آن، تالش در راســتای حذف یا نگاه داشتن شــان، وظیفه ی منتقدها پرسش از 

چه گونگی  سازوکار آن اندیشه ای ست که این تصویر را مشروع و طبیعی و یا برابر با 

ارتیسم می داند. به قول ناکلین باید پرسید این کارها به دقت بناست برای چه کسی 

شــکل دهنده ی گفتاری اُرتیک باشــد؟ چرا فرد باید تن به گفتاری از اُرتیســم دهد که 

تنها مردها کنترل اش می کنند؟ یک سان شمردن نگاه خیره ی شی باورانه ی مردانه با 

گفتــار ارتیــک به چه معناســت؟ و چرا فرد باید پذیرای گفتاری باشــد کــه به گونه ای 

ادامه دار و با نمایش تصویر نوجوانی آسیب پذیر و اغواگر به مثابه ی تصویری جهانی 

از ارتیسم، فرد را دچار سردرگمی درباره ی جنسیت خود می کند؟ چنان چه به بازبینی 

تبــار ایــن تصویرهــا در ایدئوُلژی هــای مبتنی بــر چیرگــی مردانه و بی ارادگــی زنانه 

بپردازیم، چه بسا زبانی برای سخن گفتن با بدنه ای از جامعه بیابیم که هرچند از سِر 

راست کیشی و محافظه کاری رای به حذف، سکوت، و ناپیدابودن دهد، اما دست کم در 

این حس که این کارها مشــکلی دارند با ما هم رای اســت. ایــن گرفتاری آن چه آن ها 

الگوی فساد اخالق و تباهی اش می دانند نیست، بل که بازنمایی آن سازوکار فکری  ای 

است که برای افسون زدایی از آن و کندن جامه ی »طبیعی« از تن اش، به تبارشناسی 

تاریخ جنسیت و تصویرهای تاریخ هنر نیازمندیم. بدین سان تعهد فکری و عملی به 

آزادی بیان، نه به معنای پذیرش برساخته ها، بل که به معنای نقد آن ها و آشکارساختن 

آن سازوکارهایی ست که تاریخ را جای گزین طبیعت جلوه می دهند.

از یک سو، »ُلرن الکین« - منتقد نشریه ی »فریز« - تحلیلی دیگرگون از این کارها 

دارد و آن را نه نشــانی از بی ارادگی دختر نوجوانی که »با او کاری شــده« اســت، بل که 

دربرگیرنــده ی گونــه ای از کنش گــری زنانه می بینــد و بر این باور اســت که چنان چه 

بالتوس دچار کژروی ســت، دختر جوان نیز چنین اســت؛ و می نویســد: »به چهره ی 

غرق لذت و چشم های بسته اش بنگرید، حتا می توانید تندی نفس های او را حس 

کنیــد«.۵ از ســوی دیگــر، گروهــی از هنرپیشــه ها و کنش گرهای فرانســوی حق زن، 

هم چون کاترین ُدُنو، ســرانجام راه هنرپیشــه های هالیوود را در به پرسش کشــیدن 

مرزهــای اغواگری و آزار جنســی به شــکل گیری گونــه ای از اخــالق ویکتریایی تازه و 
سرکوب آزادی جنسی تعبیر می کنند.۶

در این میان، توجه به موضوع »قدرت« و تبار تاریخی رابطه ی جنسی به مثابه ی 

یکی از ابزارهای اعمال قدرت حیاتی اســت. آیا پیشــینه ی رابطه ی میان دو جنس بر 

پایه ی برابری  است؟ اگر چنین نیست، این رابطه ی نابرابر قدرت، تا چه اندازه امکان 

استفاده ی نادرست را از قدرت برای سویه ی نیرومندتر و بی ارادگی و تن دادگی را برای 

آن دیگری فراهم کرده است. نگاه نکردن به تاریخ، آن هم به بهانه ی »نساختِن قربانی«، 

به همان اندازه آسان گیرانه است که تالش برای برساختن جای گاه جعلی برای قدرت 

و کنش گری اُرتیک برای ســوژه ای هم چون ترز. این برخورد، درست همانند استعالی 

کاربــرد ارتیــک پیکره های برهنــه به االهه هــای اســطوره ای در درازای تاریــخ هنر، با 

چشم بســتن بر جای گاه نابرابر زن ها در موقعیت های ناهم ســان کاری و اجتماعی 

به گونه ای که توان رویارویی را با خواهش های جنســی - چه از ســر اغواگری و چه از 

ســر آزار - از جای گاهــی برابر از آنان مــی گیرد، منجر به خوانش هــای کوته بینانه از 

رخدادها و کارهای هنری می شــود؛ خوانش هایی که به موجب آن ها سوژه ای مانند 

ِتــِرز بــر وضعیت چیره اســت و فضایی ارتیک را ایجاد کــرده و هدایت می کند، یا یک 

تولید کننده ی هالیوودی چون هاروی واینستین به رغم جای گاه آشکارا برترش نسبت 

به یک هنرپیشه ی زن، تنها محکوم به یک اغواگری خالی از گناه و طبیعِی جنسی و 

عاشقانه شده است.
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ُجزف نیســفر نی یپس، ۱۸۲۶. نمایی از پنجره  در گرا
Joseph Nicephore Niepce, 1826. View from the Window at Le Gras

به یاد دارم سال گذشته و به هنگام سخن گفتن درباره ی عکس هایم در برنامه ای 

در دانش گاه تهران، با این انتقاد روبه رو شــدم که »تئوری بافی« می کنم. من از شــکل 

ظاهری عکس هایم می گفتم، از این که این شکل چه گونه و با تاکید بر کدام ویژگی های 

عکاســانه ی مشخص تولید شــده اند و من چه گونه با تاکید بر آن ویژگی ها تالش بر 

شــکل دادن بــه گفت وگویــی بــا نقاشــی می کــردم؛ و از ســوی دیگر، می خواســتم با 

کنارهم نشــاندن این شکل های ظاهری و این قاب های در کنار یک دیگر در سه طبقه 

از یک گالری، به شکلی درونی و ذهنی برسم. سپس با آوردن نمونه ای از شعر مدرن، 

از شــباهت های عکس با شــعر گفتم، شــباهت هایی که این دو نه به الزام در محتوا 

بل که در ســاختار، درهم تنیدگی محتوا و شــکل می توانند با هم داشته باشــند. اما 

دوستی که هم عکاسی درس می دهد و هم درباره اش می نویسد، در پایان برنامه از 

جا برخاست و با احترام به من گفت که درست مانند سایر  عکاس های ایرانی، به جای 

گرفتِن عکِس خوب و یا حتا عکس، تنها تئوری بافی می کنم.

Photography is not Enough.

By Mohammadreza Mirzaei. 

180209. 

Kaarnamaa Art Magazine. 

kaarnamaa.com +

عکاســی کافی نیست
محمدرضا میرزایی

بنا نیســت در بهترین حالت، تکرار آن چه باشــیم که دهه ها پیش 

دیگران کرده اند و یا حتا امروز می کنند. دنیای ما، بحران دنیای ما، 

و چــه بســا وضــع بحرانی عکاســی مــا؛ می تواند برای مــا فرصت 

ســاختن باشد. چه بسا بتوان با ســخن گفتن، آن ها را شناخت و تا 

انــدازه ای از روح و تجربــه ی امروزمــان را به عنوان یــک ایرانی و یا 

شهروند این جهان در عکس یا هنر ترجمه کرد.

https://www.kaarnamaa.com/single-post/akaasi-kaafi-nist
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گمــان مــن بر این اســت که تا اندازه ای عکاســی، ایــران، و البته عکاســی ایران را 

می شناسم اما آن سایر عکاس های ایرانی که آن دوست به ایشان اشاره می کرد را، نه. 

گمان می کنم عکاســی کافی نیست، چه بســا روزگاری چنین بود و یا باید می بود اما 

اکنون نیســت. مراد من از چنان روزگاری، برای نمونه دوره ی »جان سارُکفســکی« در 

موزه ی هنر مدرن اســت. او در ســال ۱۹۶۲ به ریاست دپارتمان عکاسی موزه انتخاب 

شــد. در آن هنگام مناســبات صحنه ی عکاســی نیویرک و امریکا چنان ساده بود که 

یکــی از منبع های گزینــش کار برای نمایشــگاه های موزه، »ُپرتُفلیو« هــا یا  پرونده ی 

کارهایــی بودند کــه عکاس های جوان به موزه می فرســتادند؛ و البته به گفته ی خود 

سارُکفســکی، نیمی از عکس هایی که برای نمایشــگاه های عکاس های جوان انتخاب 

می شــدند، نتیجــه ی بررســی همان ها بودنــد. هر چند عکاســی برای سارُکفســکی 

وســیله ای برای کشــف و نشــان دادن جهان بود اما در نهایت برای او، خوِد عکس ها 

مقدم بر جهانی بودند که به تصویر می کشیدند. به همین دلیل نیز در گام نخست، 

نمایشــگاه هایی کــه پیرامون یک درون مایه برگزار می شــدند، از برنامــه ی موزه کنار 

گذاشته شدند و جای شان را به نمایشگاه هایی دادند که به عکاس ها و تنها خود آن ها 

می پرداختنــد. بــرای نمونــه، نخســتین نمایشــگاهی کــه سارُکفســکی بــرای موزه 

سازمان داد »پنج عکاس بی ربط« نام داشت که اکنون هنگامی که آن را برای نمونه در 

کنار نمایشــگاه »خانواده ی انسان« که »ادوارد استایکن« به تقریب یک دهه پیش از 

آن با طرح ادعاهای بزرگی در موزه برگزار کرد، می گذاریم بهتر می توانیم میزان باربط 

بــودن تصمیم سارُکفســکی در گزینش نام »پنج عکاس بی ربــط« را با برنامه ی موزه 

درک کنیم.

سارُکفســکی بــه عکاســی کمک کرد که خــودش را بهتر بشناســد. او بــه تاثیر از 

»کلمنت گرین برگ« و شیوه ی برخورد او با نقاشی، از ویژگی و خصوصیت های عکاسی 

و حتــا آن چیزهایــی بهره گرفت که می شــد از عیب های آن دانســت. برای او بهترین 

عکس هــا همان هایــی بودند که ایــن ویژگی ها را داشــتند. برای نمونــه، عکس های 

کاربردی و خانوادگی با قاب هایی که به طرزی خشــن بســته شده بودند و دست و یا 

ســر یکی از مدل ها از عکس جا مانده بود. عیب ها همانی شــدند که می توانســتند 

باعث تفاوت عکس با نقاشــی، یا مجســمه و یا داســتانی کوتاه باشند. سارُکفسکی 

گمــان می کرد که عکس به هیــچ رو نیاز ندارد کار آن رســانه های دیگر را انجام بدهد؛ 

برای او عکاســی کافی بود. او در یادداشــت شناخته شــده اش به نــام »مقدمه ای بر 

چشــم عــکاس«، پنج موضوع را برمی شــمرد که می توان تاریخ عکاســی را بســته به 

آگاهی عکاس ها از ایشــان درک کرد. اما سارُکفســکی و مشــخصه هایش، یعنی خوِد 

چیزها، امر جزیی، قاب، زمان و زاویه ی دید، بخش بزرگی از کاربرد و توانایی عکاسی 

را دست کم می گرفتند. چه گونه ممکن بود همه ی راه های استفاده از عکاسی را تنها با 

نظر افکندن به آن پنج ویژگی ســنجید؟ درســت ازهمین رو، عکاســی ُمد، ُپرنگرافی و 

عکس های تبلیغاتی در نظریه ی او جایی نداشــتند. ازهمین رو، شی بودگی عکس ها 

بــرای او مطــرح نبــود و عکس ها بایــد هــم واره در قاب و پاســپارتوی ســنتی جای 

می گرفتنــد. پیوندهــای میــان تصویرها و شــکل درونِی یــک مجموعــه  تصویِر کنار 

یک دیگــر، بــرای او مهــم نبود و از همیــن رو، جایی برای آثار ســیندی شــرمن، »جان 

بالدســاری«، »ِاد روِشــی«، و یــا »ریچــرد پرینــس« در دپارتمــان نبــود. بــا نظریه ی 

سارُکفســکی، کاِر شــرمن به مثابه ی خودنگاره های دختری جوان که خود را به شــکل 

ســتاره های هالیوود آرایش کرده و جلوی دوربین ژست گرفته است، اهمیت نداشت؛ 

آن چه مهم بود، میزان عکس بودن شان و آن هم با نگاهی فرم گرایانه بود و این که در 

رویارویی با آن پنج سنجه ی آسمانی تا چه اندازه سربلند خواهندبود. این که شرمن 

با سوژه قراردادِن خویش آغازگر بازی پیچیده ای می شود، این که کار او می توانست به 

شــکلی هم زمــان هم نقد چیزی باشــد و هم خــود آن چیز و این که او می توانســت 

پرسش های بسیاری را از بیروِن عکاسی، وارد آن کند برای سارُکفسکی مهم نبود. اما 

امروز به خوبی می دانیم که سیندی شرمن مهم است، همان اندازه که عکاسی کافی 

نیست.

سارُکفسکی در فهم آن چه که مایل ام از آن با نام »عکسیت« یاد کنم، هوش مند و 

کام یــاب اســت. ایده ی خودپایندگی عکاســی او فرصت پرداختن به عکاســی و از نو 

شناختن آن را فراهم می کند اما هم زمان با تعریف محدودکننده ی سارُکفسکی، حتا 

کارهای بســیاری از افرادی که ُبعدهایی از تاریخ، اجتماع و هنر را به نفع عکاســی در 

کارهای شان درونی کرده بودند، در برنامه ی موزه جای نمی گیرد. جای شگفتی نیست 

که تاریخ هنرنگار مهمی همچون »جان َتگ«، برنامه ی سارُکفسکی را »برنامه ای غریب 

برای مدرنیســم عکاســانه« می نامد. وقتی که سارُکفسکی در سال ۱۹۹۱ از شغل خود 

کنــار مــی رود و جای او را »پیتر گلســی« می گیرد، ناگهان برنامه ی دپارتمان عکاســی 

مــوزه ی هنــر مدرن دگرگــون می شــود. از دهه ی هشــتاد، مــوزه تا انــدازه ی زیادی 

چشــم هایش را به روی رخدادهای تازه و اســتفاده ی هنرمندها از عکس بسته بود. 

اکنون دیگر گویی شماری عکاس داشتیم که در معنای سنتی  کلمه عکس می گرفتند 

و شــماری هنرمند که بی توجه به ســنت، سرگرم اســتفاده از پتانسیل های گوناگون 

عکاســی بودند. نخســتین نمایشگاهی که گلســی در ســال ۱۹۹۲ برای موزه برپاکرد، 

»بیش از یک عکاســی« نام داشــت. نامی طعنه آمیز نســبت به گذشــته ی دپارتمان 

عکاســِی مــوزه و البتــه نوید بخــش آینــده ی آن. از همین شــمار عکس موجــود، از 

چه گونگــی قرارگیــری کارها و چســبیدن برخی عکس هــا به یک دیگــر و جای گرفتن 

کارهایی روی زمین و البته حضور هنرمندهایی چون »باربارا کروگر«، »اَنزلم کیفر« و 

»کیکی اسمیت«، می توان فهمید که در این نمایشگاه، ما به راستی با بیش از یک گونه 

دیدگاه نسبت به عکاسی روبه رو ایم.
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مــوزه از آن نمایشــگاه و نیــز در جریان بیســت ســالی که گلســی در آن کار کرد، 

تجربه های گوناگونی به دست  آورد. عکاسی مستند در موزه به نمایش درآمد و برای 

مجموعــه ی آن خریــده شــد اما تجربه هــای گوناگون و تازه نیز بیش از همیشــه به 

نمایش درآمدند. نمایشگاه های »عکاسی نو« که از سال های آخر دوران سارُکفسکی 

آغاز شده بودند و تا همین چند سال پیش هر سال برگزار می شدند، کارهای بیش 

از صد عکاس را به نمایش گذاشتند که جدا از این که تصویرهای خوبی بودند یا خیر، 

بسیاری از آن ها دربردارنده ی نظریه های مشخصی از سوی عکاس شان بودند. البته 

نبایــد نمایشــگاه های انفــرادی این ســال های مــوزه را فرامــوش کــرد. در میان این 

عکاس هــا بودند کســانی چون »جــف وال« که می نوشــتند و با اظهارنظــر درباره ی 

عکاســی و هنر، الیه هایی را به کارهای شــان می افزودند که بدون درنظرگرفتن آن ها 

عکس هایشان به اندازه ی پیش گیرا و نیرومند نبود. البته برخی دیگر این را وظیفه ی 

نویســنده ها، کیوریترها و دانش گاهی ها می دانستند. آنها جرقه هایی روشن کردند 

که دیگرانی آن ها را ســتاره دیدند؛ آن هم در آســمانی که در آن خوش بختانه ســتاره 

هیچ کم نبود.

عکاسی ما اما، ارتباط چندانی به عکاسی جهان نداشت و ندارد. طبیعی ست. در 

همه ی این ســال ها خیلی کم گفتیم و خیلی کم تر خواندیم. از همین داســتان موزه 

هنر مدرن تا این جا، شــاید همان سارُکفســکی و چند عکاس مورد عالقه اش مانند 

»لی فریدلَندر« را تا حدی بهتر فهمیدیم. دغدغه ی ما چندان عکاســی نبود. شــاید 

گاهــی »گفتن با عکاســی« بود. و شــاید گاهی کاســبی با آن. دغدغه ای نداشــتیم و 

نتوانســتیم پیوندی جدی و شــخصی با عکاسی ایجاد کنیم. از گفتن هم که بگوییم، 

حرف ما در اندازه ی چیزی که می خواســتیم، نشــد. فقط به رخدادهای چند دهه ی 

اخیر ایران که نگاه کنیم، رویدادها و تجربه هایی استثنایی مانند انقالب سال ۱3۵۷ و 

جنــگ را می بینیــم. رویدادهایــی که برای ایــن جغرافیا و در این تاریخ تــازه بودند و 

برداشــت و حس ما را از زندگی دســت خوش تغییر کردند. پــس از آن دگرگونی های 

دهه ی هفتاد و هشتاد خورشیدی هم کم نبودند. اما چه کم بودند هنرمندهایی که 

توانســتند کمــی از روح و حجــم این همه تجربــه را به تصویر ترجمــه کنند. کارهای 

سیاســی ما هنوز هم، چیزی در حد طرح موضوع و یا شعار باقی می مانند. عکاس 

مــا از درک این نکته ناتوان اســت که گفتن از واقعیت های امروز با شــکل های هنری 

دیروز، امکان پذیر نیست. همین است که به شکلی بانمک عکس های معترض ما، در 

بسیاری از وقت ها چیزی نیستند، جز ستایش قدرت وعکس های ضد جنگ ما، جز 

تبلیــغ جنگ. و پیش می آید که عکاس های مثال فمینیســت ما یا دســت کم آن ها که 

زن ها و نابرابری های جنسیتی را دست مایه ی کارشان قرارمی دهند، با نگاهی مردانه 

به سراغ زنانگی بروند. البته بیش تر آن ها در یک چیز کام یاب اند، که آن هم بازاریابی 

و فروش است.

عکاس جدی، نه شعار می دهد و نه دوست دارد با گزاره و یا هر پیوست دیگری، 

شعاری را بر کارش سنجاق کند. عکاس جدی متعهد است اما به عکاسی و نه به الزام 

بــه جامعــه ی خود. چرا کــه هنرمند خوب، به درســتی و با کارهای خــود می تواند به 

بهترین شکل، آزادی و رهایی را تجربه کند. این همان فرصتی است که قدرت پیوسته 

از ما دریغ می کند و این می تواند مهم ترین تعهد ما در برابر تاریخ و جامعه باشد. اما 

ایــن رهایــی و بازشــناختن آن، به همان محیطی نیاز دارد کــه پیش تر در گفت وگو از 

مــوزه ی هنر مدرن، نیویرک و امریکا به آن اشــاره کردم یعنــی محیطی که در آن هم 

عکاس هــا و هم دیگران »تئوری ببافند«. محیطــی که در آن بتوان چه گونه حرف زدن 

درباره ی عکس  را یادگرفت. در چنین محیطی، باید گونه ای از گفتار انتقادی متفاوت 

با ستایش های معمول و رایِج جریان اصلی عکاسی ما در ایران، و رویارویی آن ها که 

نفی اش می کنند وجود داشته باشد. رویارویی آن ها که بسیار خوش بین اند و دیگرانی 

که بســیار بدبین. آن ها که گاه از سر دل سوزی و گاه محافظه کاری و یا موضوع هایی 

که به ما مربوط نمی شود، کارهای گروهی از عکاس های ایرانی را ستایش می کنند که 

بیش تر از جمِع خودی ها و نزدیک هایند و از همه مهم تر عکس هایشان به هم شبیه 

اســت، و حتا گاهــی گمان می کنند که این کارها ســرگرم تعین بخشــیدن به آینده ی 

عکاسی ایران و حتا جهان اند.

در برابــر آن هــا، دیگرانــی که باز هم گاه از ســر دل ســوزی و گاه موضوع هایی که 

دوبــاره به ما مربوط نمی شــود، دســته ی نخســت و هرآن که را پــس می زنند که کار 

می کند و در تهران نمایشــگاه برگزار می کند. این دسته ی دوم، هرچند که به ظاهر از 

عکاســی ایــران بیــزار اســت، اما گمــان می کنــم در نهــان آن  را دوســت دارد. چرا که 

ماهیت اش به عکاســی ایران و همان دســته ی نخست و مجله و موقعیت های آن ها 

وابسته است. اگر آن ها و برو و بیایشان نبود، کسی هم سراغی از این ها نمی گرفت. 

بــرای همین اســت که کم پیش می آید کــه این منتقد های عزیز، نگاهی به عکاســی 

جهان کنند، تحلیلی درباره اش بنویسند و یا در جهت نشان دادن بدیلی برای عکاسی 

ایــران تالش کننــد. کارکرد مهم این رویارویی، بیگانه ســاختن ما از خود بوده اســت؛ 

یعنــی نشــناختن و نفهمیــدن خودمــان. ایــن رویارویــی در دانــش گاه، کارهــای 

دانش جوهایی را در ظاهر شبیه به هم کرده و می خواهد از آن های دیگر ناعالمانی 

طلب کار و بی  عمل بسازد.

دراین میــان، گمــان می کنم بتوان گونه ای دیگر از گفت وگو را خواســت، شــکلی از 

گفت وگو که بتوان به کمک آن به طرزی جدی، دادوستد دیدگاه کرد و به دنبال آفرینش 

مفهــوم و نظریــه بود. شــکلی از گفت وگو که بشــود با آن بــرای مفهوم های قدیمی و 

جدید، تفسیرهای تازه خواست و نسبت مان را با خودمان و دیگران سنجید. گونه ای 

از گفت وگو که نه برای ما و دوســتان مان که برای عکاســی ســودمند باشــد. شکلی از 
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گفت وگو که خواست آن نه ادامه ی وضع موجود عکاسی و نه از میان برداشتن همه ی 

کارورزهــای آن باشــد، گفت وگویی که بهانه ی شــکل گیــری اش، گرفتاری ها و نیازهای 

مادی و معنوی گفت وگوکننده ها نباشد.

این ها را که می گویم به این معنی نیســت که قصد دارم میان خود و خواننده ای 

که چه بســا هم راه تر با این متن باشــد و آن دو دســته که در میان شــان دوست های 

گذشته و دوست های امروز من نیز هستند، فاصله بیاندازم. سخن من چیز دیگری 

اســت و آشــکار اســت که برای رســیدن به این محیط به یک »ما« نیاز داریم و اگر نه 

دلیلی برای نوشــتن یادداشــتی از این دست نیســت. حرف من این  است که عکاسی 

کافی نیست. هنگامی که ملزم به سخن گفتن و تئوری بافی باشیم، چه بسا بعدتر با 

همین گفتن، آســان تر بفهیم که بنا نیســت در بهترین حالت، تکرار آن چه باشــیم که 

دهه هــا پیش دیگران کرده اند و یا حتــا امروز می کنند. دنیای ما، بحران دنیای ما، و 

چه بسا وضع بحرانی عکاسی ما؛ می تواند برای ما فرصت ساختن باشد، همان طور 

کــه براِی دیگــران ِ جهان این گونه بوده اســت. چه بســا بتوان با ســخن گفتن، آن ها را 

شناخت و تا اندازه ای از روح و تجربه ی امروزمان را به عنوان یک ایرانی و یا شهروند 

ایــن جهان در عکــس یا هنر ترجمه کــرد. چنین امری تــا اندازه ی زیــادی تجربه ای 

گروهی ســت. دســت کم می توانیم تالش کنیم، چرا که نتیجه هر چه باشــد، از وضع 

امروزمان بهتر خواهد بود.

برای ارجاع به این مقاله، از قالب زیر استفاده کنید:
محمدرضا میرزایی، ۱3۹۶. »عکاسی کافی نیست«. کارنما؛ فصل نامه ی هنرهای دیداری.

ج. ۱، ش. 3، زمستان ۱3۹۶، ص. ۶۴0-۶۴۷ +

https://www.kaarnamaa.com/single-post/akaasi-kaafi-nist
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نمایی از وب سایت گالری آن

بازداشِت آفرین ِنیساری در مرداد ۹۵ در فرودگاه، و فردای آن روز، هم سرش کارن 

وفــاداری، کم وبیــش دو ماه پس از پایــاِن ناگهانی حکم زندان آتنــا فرقدانی به جرم 

کشــیدن کاریکاتور رخ داد. این رفت وآمد عضوهای مختلف جامعه ی هنری ایران در 

روزهای میاِن بیش فعالِی سیاســی مردم ایران و در دورانی روی داد که قرار بود خبر 

از پیش رفــت مدبرانه  و صبورانه ی »اصالحات« داشــته باشــد. اگر تــا دیروز تنها پای 

کنش گرهای سیاسی و روزنامه نگارها به زندان باز می شد، اکنون کسانی که نقشی در 

جامعه ی مدنی ایران دارند نیز در وضعیتی به شدت آسیب پذیر قرار گرفته اند. نگرانی 

این جاســت که این بــار، خودفریبی روشــن فکری ایرانی در معنای گســترده ی خود، 

به طــرزی تکان دهنده ، میدان کنش را تکه تکــه به تمامیت گراها واگذار کند درحالی که 

می پندارد در حال بردن نبرد در چارچوب سطل های پالستیکی  است.

What does 'Aan' Tell about Us? 

By Ali Reza Sahaf Zadeh, 

180126, 

Kaarnamaa Art Magazine, 

kaarnamaa.com +

»آن«
می گوید؟ چه  ما  درباره ی 
علی رضا صحاف زاده

کم وبیش یک سال ونیم اســت که در میان سکوت نزدیک به مطلِق 

آشنای جامعه ی هنری و به ویژه گالری دارهای ایران به طورویژه، دو 

مدیر یکی از گالری های مهم تهران، به دلیل هایی ناروشــن و بدون 

برپایــی دادگاه در زنــدان به ســرمی برند. این، تنها نشــان گِر گره ی  

تازه ای در بخت کور جامعه ی مدنی کشور است.

https://www.kaarnamaa.com/single-post/aan
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ادامه ی بازداشت نیساری و وفاداری پس از ۱۸ ماه، تکان دهنده  است چون این بار 

با تهدید شــهروندهای زرتشــتی ای روبه روییم که کارشــان کم ترین جنبه ی سیاسی 

قابل تصور نیز نداشته است. گالری »آن« برخالف برخی گالری های دیگر، میل زیادی 

به نمایش آثاری با درون مایه های سیاســی نشــان نداده است و این تنها بر شگفتی 

عضوهای جامعه ی هنری از شــیوه ی برخورد با این دو شــهروند ایرانی می افزاید و 

بس؛ وگرنه، در این  تردیدی نیســت که هیچ چیــزی به هیچ دولتی اجازه نمی دهد که 

دست به سانسور هنر در هر شکلی، از جمله بستن یک فضای نمایش کارهای هنری 

بزند.

مدیرهای »آن« را باید یکی از پیش تازهای بازتعریف گالری در هنر ایران به شمار 

آورد، گواین که این واقعیت تااندازه ی زیادی به فضای فیزیکی آن بازگردد. هنگامی که 

»آن« در سال سیاه ۸۸ گشایش یافت، نخستین فضایی به شمار می رفت که به تمامی 

برای دیده شــدن اثر هنری طراحی شــده بــود چراکه پیش از آن، گالــری در بهترین 

حالت، یک فضای خانه گی تغییرکاربری داده شــده بود؛ و در بدترین وضع، زیرزمینی 

کم نور. مکاِن »آن« نیز که جایی نزدیک میدان ونک بود، بســیار بیش تر از بسیاری از 

گالری هــای مهم تــر تهــران تا آن روز در دســت رس قرارداشــت. هم کنــاری آن با چند 

مکانیکی، برخی از بازدیدکننده ها را یاد پُرژه های به ســازی شهری در شهرهای بزرگ 

دنیــا )ماننــد چلســی در نیویــرک( می انداخــت که طــی آن محله هــای صنعتی بدل 

به محله های فرهنگی و پول دارنشین می شدند.

این کــه چرا »آن« بســته شــد و مدیرهایش به زنــدان افتادند، به هیچ رو روشــن 

نیست و همین بر تراژدی می افزاید. می توان از میان آن چه تاکنون منتشرشده است 

)به ویژه به کوشش کاته وفاداری، خواهر کارن که در ایران زندگی نمی کند( به  بخشی 

از واقعیتی که رخ داده اســت پی برد که در مرکز آن چیزی نیســت جز: »پاپوش دوزی 

بــرای اخــاذی مالی ]و[ تصرف اموال«. شــکل های ایــن پاپوش دوزی بر کســی  ناپیدا 

نیست: »مشــروبات الکلی«، »مجالس مختلط«، »تماس با دیپلمات های خارجی«، و 

چیزهایی شــبیه بــه این که بی تردید خودتان می دانید و یا حتا شــاید نســخه های 

ضعیف تری از آن را خود تجربه  کرده اید.

در دی مــاه ۹۵ بیانیــه ای بــا امضــای گروهــی از عضوهای جامعه ی هنــری ایران 

منتشرشد که تقاضای اصلی آن شفاف سازی در مورد بازداشت این دو گالری دار بود: 

»تا امروز حدود پنج ماه از بازداشــت و دستگیری آفرین نیساری و هم سرشان، کارن 

وفاداری، مدیران و موسسان گالری و بنیاد فرهنگی »آن« و تعطیلی این مراکز هنری 

و فرهنگی می گذرد. در این مدت، اخبار غیرموثق، شایعات و گمانه زنی های متعددی 

میان اهالی هنر و رســانه ها درباره این اتفاق صورت گرفته که با انتظار جمعی برای 

روشــن شــدن وضعیت آن ها همراه بوده اســت. اکنون ما اهالی هنر ... در راســتای 

وظیفه صنفی خود، خواستار شفافیت نهادهای قضایی در این مورد هستیم. بدیهی 

است که دادرسی عادالنه و علنی حق همه اقشار جامعه از جمله اقلیت های مذهبی 

و نهادهای اجتماعی است«.

اما اندکی پس از این، در فروردین ۹۶، اتهام های تازه ای به این زوج وارد می شود 

که افزون بر حکم زندان طوالنی،  می توانند به ساده گی به مصادره ی همه  ی دارایی های  

آن ها، از جمله مکان گالری و کارهای هنری مجموعه ی شخصی ایشان بیانجامد. کاته 

وفــاداری در نامــه ی سرگشــاده  ی دیگــری، بــه نبــرد تک نفــره ی خــود بــرای آزادی 

خویشــاوندهایش ادامه می دهد و چند اصل بدیهی را مرور می کند: تابعیت دوگانه 

گناه نیست، زرتشتی بودن گناه نیست، و جز آن. 

صرف نظــر از چرایــی و چه گونه گی هایــی که خود مثنوی هفتاد من کاغذ اســت، 

اقتصاد هنر ایران در ســال های اخیر رشــد چشــم گیری در پاره ای از زمینه ها داشته 

اســت. نخســت، با توجــِه بــازاِر جهانی -منطقه ای به هنــر معاصر ایران و ســپس با 

شــکل گیری حراجــِی فاســِد نیمه دولتــی »تهــران« به رهبــری علیرضا ســمیع آذر در 

ســال های تحریم، و به تازه گی نیز، با رشد چشم گیر شمار گالری هاِی تهران، صحنه ی 

هنر ایران دگرگون شــده اســت. در این میان، گالری »آن«، ســرعت و کیفیت عمل کرد 

خود را به نسبت زیر نظر داشت، و ازاین رو، غیاب آن لطمه ای جدی به هنر امروز این 

کشور خواهد بود. ازمیان رفتن اجتناب ناپذیر آخرین نشان های نسلی از ثروتمندهای 

قدیمی ایران و جان گرفتن گروهی از مردانی که به شــکل مســتقیم و غیرمستقیم از 

پتــرودالر فربــه شــده اند و اکنــون بدنه ی اصلــی طبقه ی »متوســط« و بــاالی ایران 

می ســازند، فضایی به شدت مستعد فســاد را فراهم کرده است. ناآگاهی ما درباره ی 

کم وبیش هرجنبه از کردوکار اقتصادی هنر امروز ایران بســیار بیش از آن که خبر از 

سقوط دلهره آور در آینده بدهد، توان فرآوری هنر خوب در امروز ایران را از میان برده 

است.

شیوه ی برخورد با هنرمندها در دیکتاتری هایی چون کوبای کاسترو تا چین شی 

و ترکیه ی اردوغان نشــان می دهد که یکی از کارویژه های سلطه برهم زدن رابطه های 

دلیل و مدلول در ذهن ناظر است تا به آن ها نشان دهند که روند امور، تنها بر اساس 

میــل و فرمــان حاکم صــورت می گیرد و بــس. نمایــش بی خــردی، از راه انجام دادن 

کارهایی که قابل توضیح دادن نیســتند یکی از همین هاســت. ایــن رفتارها فضایی را 

به وجــود می آورنــد که در آن، صاحب قدرت نیازی به سانســور یا هرشــکلی از اعمال 

خشــونت نداشــته باشــد و همه چیز بر اســاس میل او، بدون درگیــری جلو برود. 

گرفتــاری این جاســت کــه به ســعی عالــی پسااســتعمارگراها، »تکثرگرایــی جهانی« 



۶52

96 زمسـتان  کارنما،  

حاشــیه ی امنی را برای این رفتارها و در پی آن زیرپاگذاشــتن حق بشــر فراهم کرده 

است.

تاامروز نمی دانیم که چرا کارن وفاداری و آفرین ِنیســاری بازداشت  شده اند، اما 

ایــن را به قطــع می دانیــم کــه این کار تنهــا نمود بــارزی از ژرفــای بی خــردی و ژرفای 

تمامیت طلبی ای ســت که اقلیتی پرسروصدا در ایران، امید اصالح اش را دارد. سکوِت 

جامعــه ی هنــری ایران، فضایی آکنــده از احترام را برای ادامه ی ایــن رژه  از روی پیکر 

فرهنــگ ایران، فراهم می کند. کوته بینی صنــف گالری دارهای تهران که در پی دفاع از 

حق بنیادین هم کارهای خود برنیامده اند، تکان دهنده اســت. نیز شــگفت آور اســت 

ســکوت  آموزگارها، نویسنده ها، و منتقدهایی که در سال های اخیر با نادیده گرفتن 

ضرورت های حرفه شــان به گالری ها نزدیک شــده  و می شــوند، و اکنــون که نفع کلی 

فرهنگ و هنر ایران در میان اســت، صدایی از ایشان بلند نمی شود. در این تردیدی 

نیســت که درســت همان ایدئولژی کذایِی پیش بینی ناپذیری که امــروز »دیگری« را 

گرفتار کرده است، فردا می تواند هر یک از آن ها را دچار دردسر کند؛ مگر آن که راه های 

آرام نگه داشــتن آقایان را بلد باشند که بسیاری نشان داده اند که بسیار خوب بلدند. 

درســت همین گونه رندی های ریشــه دار در تاریخ این فرهنگ اســت که راه رشد را بر 

جامعه ی مدنی بسته است.

برای ارجاع به این مقاله، از قالب زیر استفاده کنید:
علی رضا صحاف زاده، ۱3۹۶. »آن درباره ی ما چه می گوید؟«. کارنما؛ فصل نامه ی هنرهای دیداری.

ج. ۱، ش. 3، زمستان ۱3۹۶، ص. ۶۴۸-۶۵3 +
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پایتخت ها و شــهرهای بزرگ یا دانشــجویِی کشــورهای اروپای غربــی و امریکا، 

زمانی بســتر شــکل گیری اعتراض ها، تظاهرات، و سرکشــی های گوناگــون بودند اما 

کم وبیش با خیزش راســت و شکست ایدئُلژی کمونیسم در اردوگاه چپ، دیر ی ست 

که صدای چندانی از کسی بلند نمی شود. نسل »یاپی« ها۱، همان  »بیزنس من « هایی 

که »جف  کونز« شیوه ی لباس پوشیدن  و سبک درک شان از جهان را ازآن خود می کند، 

مــدِل کارکــردن بــرای کام یابی )اقتصــادی یا تاانــدازه ای کم تــر، پایــگاِن اجتماعی( را 

جاانداختند و کم تر از یک دهه پس از آن، این الگو بدل به جریاِن اصلی در جهان هنر 

شد. امروز نهادها هر روز بیش  از پیش، مسیر کام یابی و شکل دادن به یک پیشه را 

به روشنی تعریف می کنند و الگوهای جهانی شدن، سرگرم دیکته کردِن این مسیر بر 

کشــورهای درحاِل  مدرن شــدن اند. عصر »پســانقد« فرارســید، اعتراض بــه رفتاری 

ُدن کیشوت وار مانند شد، و هر شکلی از سرکشی، به دست هم آالن با برچسِب نفرت 

و پرخاش، ســرکوب شد. همه ی  این ها به طرزی روزافزون به هنجارهای اصلی جهان 

هنر بدل شده و دست رد به سینه ی قدرت زدن، اکنون امری تاریخی را مانند است.  

An Incomplete History of Protest, 

2017-18, curated by David Breslin, 

et al.

By Ali Reza Sahaf Zadeh, 180225, 

Kaarnamaa Art Magazine, 

kaarnamaa.com +

1.  Yuppies

یخ ناتمام سرکشــی تار
علی رضا صحاف زاده

هنر سیاســِی نه چنداِن درخشان ســده ی ۲0، اکنون در دوران رکوِد 

سیاســی فراگیِر ســده ی نو، گاه می تواند الهام بخش شــاه کارهایی 

باشــد که با ته رنگی از سیاســت جــان می گیرند و تاثیــری ُکند اما 

چه بسا ژرف تر بر مخاطب به جا می گذارند.

نمایی از نمایشگاه تاریخ ناتمام اعتراض، 
۲0۱۸-۲0۱۷. موزه ی ویتنی.

Installation view of An Incomplete History of 

Protest, 2017-18. Whitney Museum

ُتیــو میاتاکــه، ۱۹۴۴. بدون نام ]بخشــی از 
تصویر[

Toyo Miyatake, 1944.  Untitled [Detail]

نمایی از نمایشگاه تاریخ ناتمام اعتراض، 
۲0۱۸-۲0۱۷. موزه ی ویتنی.

Installation view of An Incomplete History of 

Protest, 2017-18. Whitney Museum

https://www.kaarnamaa.com/single-post/sarkeshi
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از این روســت که نمایشــگاِه »تاریــخ ناتمام اعتــراض« در »ویتنــی، موزه ی هنر 

امریکا« حال وهوایی به نســبت ُنســتالژیک دارد. نمایشــگاه که به مرور داستان های 

مختلف »نه گفتِن« سیاســی و اجتماعی در نیمه ی دوم ســده ی بیســتم می پردازد، 

به روشــنی نشــان می دهد که شــعله های سرکشــی چگونه رفته رفته در پایان سده، 

خاموش شده اند. این جریان ممکن است به شکل گیرِی هنری درخشان تر انجامیده 

باشد، اما برای به دست آوردن آن بهایی گران پرداخته ایم که خود را نه تنها در خیزِش 

عوام گرایــی سیاســی کــه بارها مهم تــر، در شــکِل ازمیان رفتِن بســترهای گفت وگوی 

اجتماعی نشان می دهد.

غم غربت گذشته ای پرشکوه تر، خود را از همان نخستین کار نمایشگاه به تمامی 

به رخ می کشــد. »جزفین ِمکســپر«۲ در ویدیوی کوتاهی که پی درپی بر دیواری بزرگ 

پخش می شد، فیلمی را نمایش می داد که خود با دوربین سوپر هشت از تظاهرات 

ضدجنــگ عراق در ســال ۲00۵ در واشــینگتن دی ســی گرفتــه بود. اگر بــه لباس ها و 

شعارها دقت  نکنیم، به سادگی ممکن است آن را با تظاهرات ضد جنگ ویتنام اشتباه 

بگیریــم. این برخورد را می توان چون گونه ای تاریخ مندی و فراخوانی الگوهاِی کنِش 

به کارگرفته شــده به مثابه ی یک ســنت قدرت منــد اعتراض خواند امــا دخالت نکردن 

هنرمند در تصویر ثبت شده با ابزاری قدیمی، هنر سیاسی او را به پدیده ای تزیینی 

بدل کرده است. در ویدیوی »ژُتویا گری«3 با نام »تجربه ای خلسه آور« )۲0۱۵(، هنرمند 

خاطــره را از راه بایگانــی و روایــت برده ها از زبــان »روبی دی« به اکنــون و فیلم های 

گرفته شده به دست مردم عادی از تظاهرات امریکایی های افریقایی تبار در بالتیمر و 

فرگســن پیوند می زند. طراحی های آمده روی چهره ی دی نه تنها دســت به تفســیر 

بازیگوشانه ی روایت و حس او می زنند بل که چنان که »ریچل چرنر«۴ یادآوری می کند، 

تصویرهــای مجموعــه ی تلویزینی دهه ی پنجــاه درباره ی بــرده داری را کهن تر جلوه 

می دهنــد و الیــه ای دیگر به رفت وبرگشــت زمانی کار می افزاینــد. ورای تصویر، آوای 

»چامه ی نبرد جمهوری«۵، میهن پرستی و سرکشی را در کار گری به هم می آمیزد. این 

ســرود از ویدیو فراتر رفته، نمایشــگاه را دربرمی گیرد، و بیننده ها را به ســوی  خود 

می خواند تا در آخرین گالری، درخشــان ترین و حماســی ترین کارهای نمایشــگاه را 

پیش رویشان بگذارد؛ کارهایی که در پایان این مقاله به آن ها می پردازیم.

نمایشــگاه در قالب هشــت درون مایه ی اصلی ارایه شده است که برخی از آن ها، 

هم چــون »نــه یــک  ژســت بی معنــی«، »ســوگ واری و جنگ جویــی«، و »گذشــته ای 

استفاده شــدنی« هریــک جنبه ای از سیاســت های هویتی را )به ترتیــب، آزادی  زن ها، 

هم جنس گراها، و امریکایی های افریقایی تبار( دربرمی گیرند. شــماری از آن ها مانند 

»فضاها و تنگناها«، گرد درون مایه های ناروشــن تری تعریف شده اند که به نظر برای 

گنجانــدن چند اثــر هنرِی مشــخص، طراحی و چــون ایده ای بیرونــی به مجموعه 

2. Josephine Meckseper (1964, 

Lilienthal - )

3. Ja’Tovia M. Gary  (1984, Dallas - )

4. Rachel Churner, 2017. “An 

Incomplete History of Protest: 

Selections from the Whitney’s 

Collection, 1940–2017”. Artforum , 

November 2017.

5.  Battle Hymn of the Republic

افــزوده شــده اند. کیوریترها تــالش چندانی در جهــت برهم زدن درک هــای جاری از 

شیوه های اعتراض نمی کنند؛ درکی که هم واره در قالِب هویت های آشنای پست مدرن 

و هــم راه بــا اعتراض های ضد جنگ نمود پیدا می کند. آن هــا اغلب از همان الگوهای 

رایج نژاد و امرجنســی ســود می برند. بــرای نمونه ، مفهوم طبقــه، به مثابه ی یکی از 

گره های اصلِی نهفته در ذهن و روان ]یا همان ســایکِی[ امریکا هم چنان غایب بزرگ 

اســت. توجه بیش  از اندازه ی نمایشگاه به اثر هنری به مثابه ی یک شی، در را به روی 

انبوهی از کارهای هنری اجرایی بسته و جنبه ی یادگارپرستانه ی اشاره شده در باال را 

پررنگ تر کرده است.

پس نشــینِی نئومارکسیســم به مثابه ی نیــروی اصلــِی یک پارچه کننده ی همه ی 

مخالف های وضعیِت  جاری، به خیزش کنش های سیاسی ُخرِد مبتنی بر نابرابر ی های 

متعین تر انجامید. اما سیاست های هویتی در دوران پست مدرن به تعبیر چارلز تیلر 

در »چندفرهنگ گرایــی« )۱۹۹۴(، فــرآورده ی برهم کنــش دو گرایــش کم وبیش ناســاز 

مدرنیته  بودند: از سویی، ِخردگرایی روشن گری که ایده ی برابری و شرافت انسانی را 

پیش کشید و از سوی دیگر، فردگرایِی رادیکال رمانتیسم که به گفتاری گسترده  گرد 

خود حقیقی دامن زد.۶ درست همین تنش میان فرد و جامعه  بود که به شکل گیری 

هنر اجتماع گرا و میان کنشِی دهه ی هفتاد و هشتاد به ویژه در میان هنرمندهای زن 

و کوییر، میدان داد. بااین حال، آن چه که در واقع یکی از ارزش مندترین دستاوردهای 

هنــری دهه های پایانی ســده ی بیســتم بود به چشــم کســانی چون »ژک رانســیر« 

به مثابــه ی بدل شــدِن امــر سیاســی بــه امــر اخالقــی، مــردود شــمرده شــد.۷ در 

بازسیاسی سازی زیباشناسی به دست او، پژواک آشنا اما سوگم کرده و ازنفس افتاده ی 

گونــه ای از فرم گرایــی، جهان شــمول باوری، و گوهرباوری   را می شــنویم که کانت را در 

مســیری به شــدت پیچاپیــچ بــه »کلمنــت گرین بــرگ« پیونــد داده بــود. )برخــالف 

کژفهمی های جاری در جهان هنر، تحلیل رانســیر از جنبه ی زیباشــناختی سیاســت 

بسیار مهم تر از خوانش سیاسی او از هنر است(.

اما رگه هایی از پیوندهای تازه  به رسمیت  شناخته شده ی میان هنر هویت و هنر 

غیرسیاســی نیــز در نمایشــگاه حضــور دارد. کیوریترها با اختصــاص یک بخش به 

سرکشــی نسِل جوان هنرمندهای پس از اکسپرسیونیســم انتزاعی، مرزهای تاریخ 

اجتماعــی هنــر امریکا را اندکــی دگرگون می کنند. برای نمونــه، در گالری یک، یکی از 

نقاشــی های ســیاه از »َاد راینهارت«۸ )۶۶-۱۹۶0( گذاشته شده است. کارهای او تاکنون 

به رغم بیانیه های سیاسِی گاه آتشین هنرمند، هم واره زیر چتر فرم گرایی گرین برگی 

درک شد ه اند. درست بر دیوار کنار آن، عکس های »ُگردن پارکز« از جنبه های گوناگون 

زندگی امریکایی های افریقایی تبار گذاشته شده اند؛ در »دست های باندپیچی شده« 

)۱۹۶۶( محمدعلی کِلی را می بینیم که هرچند برده اســت، از خستگی سرش را پایین 

6. Charles Taylor, 1994. 

Multiculturalism. Princeton University 

Press.

7. Jacques Rancière, 2004. The Politics 

of Aesthetics. Translated by Gabriel 

Rockhill. London: Bloomsbury.

8. Ad Reinhardt (1913, Buffalo - 1967, 

New York City)
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 ُگردن پارکز، ۱۹۶۶. دست های باندپیچی شده
Gordon Parks, 1966. Bandaged Hands

انداخته. در عکســی دیگر، عضوهای گروه پلنگ ســیاه را می بینیم که انگار لحظه ای 

دست از کار  کشیده اند و سرشان را باالآورده اند، تا برای پارکز ژست بگیرند. هنگامی 

که بیش سیاسی بودن این عکس ها در کنار زیرسیاسی بودن اثر راینهارت می نشیند، 

معنای هر دو به ســرعت و به  ســود ایجــاد فضایی ایده آل بــرای کار کیوریتر دگرگون 

می شوند.

نمایشگاه با گنجاندن پرچم »دِرد اسکات«۹، »دیروز مردی به دست پلیس به  دار 

آویخته شد« )۲0۱۵(، بار دیگر به سراغ موضوعی جنجالی می رود. برخالف مورد »دینا 

شــاتس«۱0 در دوساالنه ی  ویتنی ۲0۱۷، این بار با اثری از هنرمندی هم واره بحث انگیز 

روبه روییم. در این کار، او پرچمی را از نو برمی کشــد که در دهه ی بیســت و ســی، بر 

سردِر دفتر اصلی گروه »ان ای ای سی پی« در خیابان پنجم نیویرک افراشته بود. بیاِن 

گزارش گــون و ســرد نوشــته ی روی پرچــم، خــالف محتــوای تکان دهنده  اش اســت؛ 

محتوایی که ده ها نفر را بر آن داشــت تا هنگام نخستین نمایِش اثر بر سردر گالری 

»جک ِشینمن«، آن را عامِل »برانگیختن احساسات علیه پلیس« بخوانند و از گالری 

بخواهند که پرچم را پایین  بیاورد. با فاصله ای هشــتاد ســاله، هر دو پرچم با فشــار 

مالک های ساختمان به زیر کشیده شدند. 

در بخــش »نه یک ژســت بی معنی«، کناِر هم نشســتِن چهار ویدیــو که در آن ها 

هنرمندهای زن، شیوه های بهره کشی اجتماعی از تن و به ویژه تِن زن را با خون سردی 

تشــریح می کننــد، روشــن گر بــود. »ســوزان لِیســی«۱۱  کــه بیش تــر بــه اجراهــای 

میان کنشــی اش شهره اســت، در این جا با ویدیوی »بیاموزیم گوشت از کجا می آید« 

)۱۹۷۶( حضور داده شــده اســت که در آن هنرمند با این همانی تن خود با یک بره ی 

آماده ی پخته شــدن، پاســخی اکسپرســیو به »نشانه شناسی آشــپزخانه« )۱۹۷۵( اثر 
»مارثا راســلر«  می دهد. در ویدیوی »رها، ســفید، و ۲۱ ســاله« اثر »َهوردینا پیندل«۱۲ 

)۱۹۸0( بــار دیگــر هنرمنــد در مرکــز تصویــر نشسته اســت و داســتان تبعیــض را از 

کودکستان تا دانش گاه و پس از آن، با بیانی به دور از احساس بازگو می کند. در پاسخ 

به این روایت، خود او با گریم زنی سفید به شخصیت اصلی حرف هایی خوارکننده ی 

می زند چون: »تو نمک نشناســی«، یا »پاراُنیا داری«، یا »ما می توانیم سمبلی دیگر را 

به جای تو پیداکنیم« و مانند آن ها. این برخوردها، با صحنه های باندپیچی کردن سر 

هنرمند و بازکردن آن در پایان، و گونه ای الیه برداری یا پوســت کندن از صورت هم راه 

می شود. هرچند کار پیندل بیش تر دل مشغوِل نژاد اوست تا جنس اش اما در توجه 

به تن به مثابه ی یک کارزار سیاسی، گفت وگوی آموزنده ای را با کار راسلر و لِیسی پدید 

می آورد.  

تــا پایان دهــه ی هفتــاد، جنبش هــای زن هــا، افریقایی  هــای امریکایــی، و حتا 

9. Angelica Rogers, 2016. "Does This 

Flag Make You Flinch?" The New York 

Times, 160714. + 

10. Dana Schutz (1976, Livonia - )

11. Suzanne Lacy (1945, Wasco-)

12. Howardena Pindell (1943, 

Philadelphia - )

https://www.nytimes.com/2016/07/15/us/artist-flag-protests-lynching-by-police.html
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هم جنس گراها تااندازه ی زیادی آرام  گرفته بودند؛ روندی که چه بســا بتوان نقطه های 

پس نشینی شــان را به ترتیب، شکســت متمِم برابری حق۱3 ]زن و مــرد[ )۱۹۸۲(، ترور 

مارتین لوثر کینک )۱۹۶۸(، و ترور »جرج ماســُکنی« و »هاروی میلک« )۱۹۷۸( دانســت. 

امــا دگرگونــِی دیگــری منجر به خیزش ســبک تازه ای از سرکشــی مدنی شــد: ایدز. 

مردهاِی گی که هم زمان هم قربانی بیماری بودند و هم تعصب های اجتماعی، هم راه 

با یارهای زن  یا دگرجنس گرای خود، در اتاق های پشــتی و زیرزمین ها گرد هم آمدند، 

جلسه  برگزار کردند، و سپس به خیابان ها و کلیسا ها و دفترهای  دولتی و شرکت های 

داروســازی ریختنــد تا پیش از هرچیز برای جان شــان بجنگند. بــرای نمایش جنبه 

حماســی و تراژیک این رویدادها، کاری از »ِای ِای برانســن«۱۴ به تمامی بر فضای این 

بخش از نمایشگاه حاکم شده است. در این عکِس غول پیکر، پیکِر بی جان »فیلکس 

13. The Equal Rights Amendment 

(ERA)

14. AA Bronson (1946, Vancouver - )

َهوردینا پیندل، ۱۹۸0. آزاد، سفید ، ۲۱ساله
Howardena Pindell, 1980. Free, White, and 21.

15. Messing with MoMA: Critical 

Interventions at the Museum of Modern 

Art, 1939–Now, 150701-151129, Curated 

by Jennifer Tobias at The Museum of 

Modern Art. +
شاید دقیق تر باشد بگوییم »َکل َکل با ُمما«

16. Robert Mangold (1937, NY - )

پارتز«، یکی از عضوهای گروه هنری »جنرال آیدیا« را می بینیم که دقیقه های پس از 

مرگ اش در سال ۱۹۹۴ بر اثر ایدز ثبت شده است. چهره ی به شدت تکیده ی او در میان 

بافت رنگارنگ مالفه ها و روبالشی ها، یادآوِر کارهای »ِاگن شیله« است اما وسیله هایی 

چون کنترل از راه دور و دســتگاه ضبط صدا، اثر را به دهه ی هشــتاد می کشــاند. در 

ســوی دیگر، ُپســترهایی از »گَرن فیوری«، »گروپ متریال«، و کاری از »کیث هرینگ« 

برای »اکت آپ«، شــکل های دیگِر هم کاری گروهی بــرای دگرگونی اجتماعی را نمایش 

می دهند.

تالش جالبی برای توجه به »نقد نهادی« در این نمایشگاه به چشم می خورد. در 

بخش »اعتصاب، تحریم، پشتیبانی«، شماری از نامه هایی که میان موزه و جامعه ی 

هنــری نیویرک ردو بدل شــده، از بایگانی درآمده و به نمایش گذاشــته  شــده اند. این 

بخــش از نمایشــگاه که به نظر می رســد ایــده ی اصلــی اش را از نمایشــگاهی با ناِم 

»به چالش کشــیدِن ُمما«۱۵ گرفته است، بازتابی ســت از گرایشی به نسبت نو در میان 

کیوریترهــا و تاریخ  نگارهــای هنــر کــه در آن بایگانی هــا و عنصرهــای فرهنگ مادی 

به مثابه ی چیزی با مازاد حسی و زیباشناختی مورد توجه قرار می گیرد. با باالرفتن 

دمــای سیاســی در دهه  های شــصت و هفتاد، هنرمندها دســت به حملــه  به موزه 

به مثابــه ی نهاد نماینده ی قــدرت زدند. آن ها، گاه تنها و گاه باهــم، موزه ها را تحریم 

و  تصمیم گیری هــا  در  دیگــر شــکل ها  بــه  و  را پس گرفتنــد،  کارهایشــان  کردنــد، 

سیاست گذاری هاِی آن ها دخالت کردند.

در نامــه ای کــه »رابرت من ُگلد«۱۶، هنرمند پســامینی مال در ســال ۱۹۷0 به »جان 

َبوئر« ـ مدیر وقت ویتنی - نوشــت، از او خواســت تا کارش به مدت دو هفته از دیوار 

پاییــن بیایــد. دلیل این حرکــت، انزجاِر هنرمند از سیاســت های نظامــی امریکا در 

جنوب شــرق آسیا معرفی شده اســت. منگلد در پایان نامه اش با لحنی دوستانه تر 

چنین می افزاید که می داند اثرش از آِن موزه است و نباید درخواست اش با »دستور« 

یا »تهدید« اشتباه گرفته شود. چهار روز بعد، َبوئر به خواست هنرمند پاسخ مثبت 

می دهد: »با احترام به خواست شما، نقاشی تان را برداشتیم و به جای آن یادداشتی 

گذاشــتیم که خبر از درخواست شما برای انجام این کار می داد«. نامه ی من گلد تنها 

یــک نمونه از تالش هایــی بود که هنرمندهای انتزاع گرا یا به اصطالح »غیرسیاســِی« 

گوناگونی  چون »ُری لیکتن اســتین«، »اَلن دارکانجلو«، و »اَل ِهلد« برای رســاندن پیام 

سیاسی شان استفاده کردند. ِهلد در گفت وگویی تلفنی از موزه خواسته بود که کارش 

را تنهــا بــه شــرطی به نمایش بگذارند کــه این دو جملــه، در اندازه و فاصلــه ای که او 

مشــخص کرده بود، کنار کار گذاشته شــود: »هنر برای زندگی. جنــگ را پایان دهید«. 

موزه این درخواست را نیز می پذیرد.

https://www.moma.org/calendar/exhibitions/1540
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این گونه کنش گری ها )یا تنها کنش مندی ها(ی اجتماعی بی تردید خبر از آگاهی 

سیاســی  ای می دهنــد که خــود صرف نظــر از قالب و فــرم و محتوا، بخشــی از روند 

شکل گیرِی هنر خوب  به شمار می رود. هرچند هنرمندهای نسل پس از کسانی که 

در باال از آن ها نام بردیم، شکلی سامان مندتر از بیان هنری را شکل دادند که از آن با 

نام »نقد نهادی«۱۷ یاد می کنیم، اما چه بســا در بیان بی پرده  و هنری نشــده ی نســل 

پیشــین ارزشــی وجود دارد که در هنر مفهومی سیاسی نیســت. »نظرسنجی ُمما« 

)۱۹۷0( اثــر هانس هاکه یا ُپســترهای مختلف »گریال گرلــز«۱۸ در نقِد میزان حضور و 

بازنمایی زن ها در موزه هایی چون متروپالیتن، ُمما، و ویتنی، به جای رویارویی با این 

 نهاد هــا، به طــرزی هوش مندانــه در قالب اثر هنــری رفته و به بخشــی از آن ها بدل 

می شــوند. پرســش آزاردهنــده ایــن اســت که آیــا موزه هــا در رام کردن این ســنخ از 

سرکشــی ها کام یاب بوده اند؟ گاه حتا به نظرمی رسد پرفرمنس هایی که در گوگنهایم 

در نقد نمایشــگاه های مختلف موزه رخ می دهد به گونه ای برنامه ریزی می شوند که 

نتیجه ی آن فروش بیش تر بلیت برای نمایشگاه بعدی باشد. 

ایــن گونه »چیز« ها کــه امروز از آن ها بیش تر با نام »فرهنگ مادی« یاد می کنیم 

در نمایشگاه فراوان اند. اکنون پایگاِن ابزارهای اعتراض سیاسی، از یک نامه گرفته تا 

ُپســتر و پــالکارد، در چارچــوب موزه ی هنر مدرنــی چون ویتنی و در هم نشــینی با 

شاه کارهای هنری، دچار گونه ای دگردیسی می شوند. برای نمونه، بر اساِس دست کم 

یک تعریف، ُپســتر را باید یکی از نمودهای بارز کیچ شــمرد. این شــِی زیباشــناختِی 

تولیدانبوه شده، از پِس گذر زمان بدل به چیزی »وینتج« می شود که جایش تنها در 

موزه های تاریخ نیســت. کیوریترهای ویتنی دستور داده بودند که دو دیوار عمود بر 

هــم را ســیاه کنند تــا ســپس روی آن  دو را از کف تا ســقف، با انبوهی از پســترهای 

ضدجنگ ویتنام به ســبک ســالنی بپوشــانند. موزه این مجموعه پسترها را به تازگی 

یک جا خریده است و اکنون شماری از آن ها را این جا در کنار کارهایی از »ِاد کینهلتز« 

و »ننســی اســپرو« به نمایش گذاشــته اســت. برخی از آن ها را باید نسخه ی سده ی 

بیستمی یک »میم«۱۹ )یا در واقع برعکس( دانست؛ تصویری از چارلی چپلین در فیلم 

»ماجراجو« )۱۹۱۷( که با وحشت و ناباوری به ما زل  زده است با جمله ی »کامبوج هم؟« 

هم راه می شود تا اشاره ای باشد به گسترش جنگ ویتنام به کشورهای هم سایه اش. 

شــماری از هنرمندها و گروه ها، آزادی بیاِن جنســی را با اعتراض سیاسی آمیختند. 

گــروه »گرفیــک نیپالــم« در یکــی از ُپســترهایش، جمله ی »جانســن بکــش بیرون، 

همان گونه که پدرت باید می کشید«۲0 را در  قالب تن عقابی که نماد امریکا ست، پنهان 

می کند. در یکی دیگر از ُپســترها، مرد جوانی را می بینیم که برگه ی اعزام اش را آتش 

زده است و زیر آن جمله ی »اعزام را بگا« به چشم می خورد. اثر، کاری ست از »کُیشی 

کوُرمیــا« کــه یک دهه پــس از آن بدل به یکــی از چهره های پیش تــاز کنش گری ایدز 

می گردد. نه تنها پســرهایی که دســت به این سرکشــی می زدند، بازداشت می شدند 

17. Institutional Critique

18. Guerrilla Girls

19. meme

20. Johnson Pull Out Like Your Father 

Should Have

بل که پلیس خود کوُرمیا ۲۱ را نیز پس از انتشار پستر در سال ۱۹۶۸، به جرم استفاده 

از سیســتم ُپست برای نشــر و پخش چیزهایی »خالف عفت« و مانند آن، دست گیر 

کــرد. اما او از میدان بــه  در نرفت و اندکی پس از آن، در جریان گردهم آیی انتخاباتی 

دمکرات ها در شیکاگو، از نو ۲000 نسخه از ُپسترش را منتشر کرد.

نمایشــگاه ســخاوت مندانه فضایی خودپاینده را برای ارایه ی دوکار در قالب یک 

بخِش فراهم کرده اســت. کاری از »ِســنگا ِننگوندی«۲۲ با نــام »داخلی یک« )۱۹۷۷( در 

گفت وگویی نظرگیر با اثری از »ملوین ادوردز«۲3 با نام »هرم باال و پایین هرم« )۱۹۶۹( 

نشســته اســت. هــردو اثــر بــا الهــام از زیباشناســی پسامینی مالیســتِی حاکم بر 

دوران شــان، تقــارن را بــه چالــش می کشــند و به لطف تیزهوشــی کیوریترهــا، وارد 

گفت وگویی دیدنی با یک د یگر می شــوند. پوسته ی سالخی شده ی یک جوراب زنانه ی 

رنگِ پا در اثر ننگوندی، نشانی از هراس از ساختار خودویران گِر سیم های خاردار کاِر 

ادوردز ندارد. »هرم باال و پایین هرم« را باید نیای کارهای هنرمندهایی چون »دیوید 

همنز« دانســت که یک بار درگفت وگویی با »کلی ُجنز« در سال ۱۹۸۶ درباره ی هنرمنِد 

21. Kiyoshi Kuromiya and Marc Stein. 

1997. "Kiyoshi Kuromiya in 

Conversation with Marc Stein". + 

22. Senga Nengudi (1943, Chicago - )

23. Melvin Edwards (1937, Houston - )

نمایی از نمایشــگاه تاریخ ناتمام اعتراض، ۲0۱۸-۲0۱۷. موزه ی ویتنی.
Installation view of An Incomplete History of Protest, 2017-18. Whitney Museum

http://outhistory.org/exhibits/show/philadelphia-lgbt-interviews/interviews/kiyoshi-kuromiya
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پیش تــاز گفتــه بود: »من به نوعــی از کار ملوین ادورذر تاثیر پذیرفتــم ... ]تا پیش از 

دیدن این کار[ گمان نمی کردم که می توان اثری انتزاعی آفرید که دربردارنده ی پیامی 

باشــد« )۴۱۸(.۲۴ همنــز خود به  راهی دیگر می رود امــا چنان که اندکی دیگر خواهیم 

دید، این بیان سیاسی انتزاعی در کارهای هنرمندهایی که در گالری پایانِی نمایشگاه 

می بینیم، به پیچیدگی یا درواقع دشــواری دچار می شــوند. نســبِت فرم و محتوای 

سیاسِی کار هنرمندهای انتزاع گرایی چون »جولی مریتو«۲۵ و »مارک بردُفرد«۲۶، حتا 

اگــر بهترین کارهای نمایشــگاه را نیز ارایه کرده باشــند، از اگرواما و چون وچرا خالی 

نیست.۲۷ 

نگین بی تردید نمایشگاه، کاری  چاپی ست از جولی مریتو با نام »کتیبه، دمشق« 

)۲0۱۶( که گونه ای زاری حماسی بر پیکر نیم جان شهری ست که تکه های آن از ستون و 

ســردر گرفتــه تــا ایــوان و پنجــره، در چــاپ بزرگ انــدازه ی هنرمند زیــر الیه  هایی از 

ضرب قلم های خاکســتری دفن شده اند. »کتیبه، دمشــق« از شش قطعه ی جداگانه 

ساخته شده است که هر یک از دو کاغذ شکل گرفته اند. هنرمند با کمک »نیلز ُبرش 

ینسن«۲۸ - استاد چاپ - از دو لوح/الیه برای ساختن تصویر پیچیده اش سود برده 

اســت: روی یکی، طرحی از ســاختمان ها آمده اســت که گویی از جا کنــده و به پرواز 

درآمده اند، و ســپس الیه ای از لکه های آزاد روی مایالر )ورقی شــبیه به کالک(. بر لوح 

دوم، ضرب قلم هــای نقاشــانه و آزاد مریتــو را می بینیــم کــه با اســلوب های مختلف 

آکواتینت کار شــده اند. دژســتانی کــه مریتو در موزه ا ی ویژه ی هنــر امریکا پیش رو 

گذاشــته اســت، می تواند در زمره ی انگشت شمار اشــاره  های ممکن به سیاست های 

خارجی امریکا شــمرده شــود که گاه با کنارکشیدن از نقش  جهانی اش، زمینه را برای 

ویرانی و قصابی فراهم آورده اســت. ســاختار پیچیده ی اثر در تضاد با بیان ساده و 

خــام بســیاری از دیگــر کارهــای نمایشــگاه قرارمی گیــرد و تنهــا در کاری از هنرمند 

افریقایی تبار دیگری درست بر دیوار روبه رویی بازتاب می یابد.

مــارک بردفــرد با یکــی از نقاشــی های مجموعــه ی »قانــون اساســی« ، نمونه ی 

درخشانی از سبک پیچیده ی خود را در ساخت سطحی پوشیده از الیه های مختلف 

کاغذ و سپس حذف بخش هایی از آن ها با استفاده از اسلوب »ِدکاُلژ« یا )کالژ کاهشی( 

و آشــکارکردن الیه های زیرین کالبد نقاشــی، پیش رو می گذارد. روی ســطح »قانون 

اساسی« می توانیم حرف های تک افتاده ای را تشخیص دهیم که از البه الی شبکه ای از 

یاخته های سرخ  و ساییدگی های سپید سو سو می زنند. اشاره ی تاریخی اثر به ظاهر 

در تضاد با بردفردی ســت که اغلب با مکان، خیابان ها، و ســاختارهای شهری )یعنی 

جنبه ای که بی شباهت به کار مریتو نیستند( شناخته می شود. اما از قضا، خراش و 

فرســایش در نقاشــی بردُفرد بســتری  یگانه را برای بازخوانی و واکاوی تاریخ فراهم 
می کند. شخم زدن تاریخ امریکا در کار او، چه در پُرژه ی ایدزش برای موزه ی »َهمر«۲۹ 

24. David Hammons (1943, Springfield - )

25. Julie Mehretu (1970, Addis Ababa - )

26. Mark Bradford (196, Los Angeles - )

۲۷.  این البته می تواند نشــان روشنی از جریان 

کلی سیاســت زدایی از هنر در سده ی ۲۱ باشد که 

بخش زیادی از آن به طورمســتقیم نتیجه ی 

قدرت گرفتِن بازار و دیگر نهادهای هنری ســت. 

شــماری از هنرمندهای سیاسی که کارهای 

اصلی شــان کم تر تن به کاالیی شدن می دهند، یا 

در این نمایشــگاه نیستند و یا با کارهای 

فرعی شان حضور داده شده اند.

28. Niels Borch Jensen

29. Scorched Earth (2015) at Hammer 

Museum

30. Christopher Bedford, Katy Siegel, 

and David Frankel. 2017. Tomorrow Is 

Another Day. Berlin: Hatje Cantz.

و چه در پرژه ی ونیز سال گذشته اش با ناِم »فردا روز دیگری ست«، نقشی چشم گیر 

بازی می کند. به  تعبیر »ِکیتی سیِگل« در کاتاُلگ نمایشگاِه پاوین امریکا در ونیز ۲0۱۷، 

گویی ما هنگام تماشای کاری از او، به تنی پوست کنده شده  می نگریم. پوستی که آن 

را نمی بینیم، می تواند ســیاه باشد اما بردُفرد آن را هم واره در کارش کنار زده است تا 

به زیْرانســان )دربرابر َاَبرانســان( ی دســت یابد که »قانون اساسی« را به معنی دیگِر 

واژه ی انتخاب شــده برای نام اثــر )constitution(، یعنی »سرشــت« و »خمیره« پیوند 

می زند. به باور سیگل: »تاریخ سازی، گنجاندن یک امر جزیِی به ظاهر محلی یا زندگِی 
یک فرد، در چارچوب گسترده تری از زمان و مکان است«  )۴۹(.30

در دهه های پایانی ســده  ی بیســتم، هنرمندهای سیاســی فراتر از نشــان دادن 

نابرابری و سرکوب، می کوشند برای از میان بردن این گرفتاری ها دست به کنشی ولو 

نمادیــن بزننــد. خیــزش موِج دوم هنــر پرفرمنس یا اجــرا در دهه ی نــود و دهه ی 

نخســت ســده ی جاری، در قالب هنر میان کنشــی یا کنش اجتماعی مفهوم پردازی 

مارک بردفرد، ۲0۱3، قانون اساســی ]بخشی از کار[
Mark Bradford, 2013. Constitution III [Detail]
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شــده اســت که نمونه های آن را می توان در کار  هنرمند پیش تــازی چون »میرل لدر 

یوکلــس«3۱ تا پدیده های نوظهور نظرگیری چون »ثَیســتر ِگیتس« یافت. حتا مارک 

بردفــرد هم با پُرژه های انسان دوســتانه ای3۲ درگیر ا ســت کــه گاه از آن ها به مثابه ی 

گونه ای فرم زیباشــناختی سیاسی یاد می شــود. چه بسا به سبب حضور کم رنِگ این 

گونه ی هنری در نمایشگاه ویتنی ست که بارقه های ُنستالژیک بر آن غلبه می کنند و 

اجازه نمی دهد، نمایشــگاه اهمیتی را پیدا کند که می توانســت در دنیای امروز پیدا 

کنــد. ممکن اســت با توجه به جنبــه ی ملی نمایشــگاه، بتوان دریافت کــه این هنر 

امریکاســت کــه برخالف هم کارهای دیگــرش به ویژه در اروپا )از »یــزف ُبیز« گرفته تا 

»کریستف شلینگن زیف«33، »پاول آلتامر«3۴، یا »تانیا بروگرا«3۵( این گونه ی هنری را 

کم تر  پذیرفته است.3۶ کنایه ی تلخ هنِر جامعه گرای امریکا خود را برای نمونه در این 

واقعیت نشــان می دهد که کســی چون »ِنیتو ثامســن« که با ادعــای توجه به »هنر 

به مثابه ی اســلحه« و هنر همگانی و هنر کنش گر مشــهور شد، اکنون مدیر آرت فری 

در سیاتل است. 

به جز نمایشگاه سال ۲0۱۵ ُمما که در باال به آن اشاره شد، دست کم دو نمایشگاه 

مهم دیگر در ســال های گذشــته، پیوند هنر و سیاســت را در کانون توجه خود قرار 

داده انــد. در ســال ۲0۱۴، نمایشــگاه نظرگیری با نــام »بردباری صفر«3۷ در شــاخه ی 

تجربی موزه ی هنرهای مدرن نیویرک، یعنی »پی ِاس وان« برگزار شد که در آن روایت  

آزادی خواهــی مردمانی به نمایش گذاشــته شــده بــود که یا در پــاره ای از تیره ترین 

نقطه های نقشــه ی آزادی در جهان مانند روسیه، چین، و خاورمیانه زندگی می کنند، 

یا در ناحیه های تیره  تر زندگی در آن  نقطه های روشــن تر. نمایشــگاه نشان گر وجود 

گونه ای هنری بود که چه بســا بتوان از آن با نام »هنر مســتقیم« یاد کنیم؛ هنری  که 

افزون بر زیباشناســی، پیش فرض های اخالقی ذهن بیننده را نیز آشکارا هدف قرار 

می دهد تا درک او را از مفهوم های در پیوند با کنترل سیاسی و اجتماعی دگرگون کند. 

یک ســال پس از آن، موزه ی بروکلین گســتره ی تاریخی بزرگ تری را هدف گرفت که از 

ِسرگی آیزنشتاین تا جنبش »موزه ها را اشغال  کنید« دربرمی گرفت. آن هنگام، »هالند 

کاتر«3۸ منتقد جامعه گرای روزنامه ی نیویرک تایمز تمهید های کیوریترهای نمایشگاه 

را ســتود چراکه به گمان او باید نمایشــگاه را در زمینه ی جهان هنری دید که بیش تر 

در پــی خوش گذرانی ســت و بــازارش می تواند همه چیــز را بی اثر کنــد. اندکی پیش، 

نمایشــگاهی در »کتاب خانه ی همگانی نیویرک«3۹ این توجه بــه ابزارهای غیرهنری 

سرکشــی را در کانــون توجه خود نشــاند. ممکن اســت بخواهیم با توجــه به کارکرد 

آموزشی این نهاد، کمی از انتظار ها و از بار کیوریترها بکاهیم اما رمانتیک کردن هرچه 

بیش تــر دهه ی شــصت و هفتاد، به مثابه ی عصری کــه در آن اعتراض ممکن بود، در 

بهترین تفسیر آشکارا اشتباهی استراتژیک است.

31. Mierle Laderman Ukeles (1939, 

Denver - )

32. Art + Practice + 

33. Christoph Schlingensief (1960, 

Oberhausen – Berlin 2010)

34. Pawel Althamer (1967, Warsaw - )

35. Tania Bruguera (1968 Havana - )

3۶. کنایه ی تلــخ هنِر جامعه گرای امریکا خود را 

برای نمونه در این واقعیت نشــان می دهد که 

کســی چون »ِنیتو ثامسن« که با ادعای توجه به 

»هنر به مثابه ی اســلحه« و هنر همگانی و هنر 

کنش گر مشــهور شد، اکنون مدیر آرت فری در 

است.  سیاتل 

3۷. علی رضا صحاف زاده۷ ۱3۹۴. مســت آزادی 

در خیابــان. کارنما؛ مجله ی هنرهای دیداری. 30 

.۱3۹۴ ُاردی بهشت 

38. Holland Cotter.  2015. "The Art 

of Politics,  in 'Agitprop!'  at the 

Brooklyn Museum". The New York 

Times,  151217. + 

39. You Say You Want a Revolution: 

Remembering the 60s:برای ارجاع به این مقاله، از قالب زیر استفاده کنید
علی رضا صحاف زاده، ۱3۹۶. »تاریخ ناتمام سرکشی«. کارنما؛ فصل نامه ی هنرهای دیداری.

ج. ۱، ش. 3، زمستان ۱3۹۶، ص. ۶۵۴-۶۷3 +

40. Internationale Situationiste

41. Nicolas Bourriaud, 2002. 

Relational Aesthetics .  Paris:  Les 

Presses du Re´el.

به سرکشی سیاسِی دختری بیاندیشیم که چون داوود بر جایی اندکی بلندتر از 

زمیــن می ایســتد و نماد برده داری را از ســر جــدا می کند و آن را مانند ســر جالوت، 

پیروز مندانه در هوا می گرداند. نمی توان این را نافرمانی مدنی خواند، چون نمی شود 

»قانونی« را که به سبب نابخردانه بودن اش هرگز قانون نبوده است، شکست. ممکن 

اســت نخواهیم آن را پرفرمنس بخوانیم اما این کار را با منطقی فرسنگ ها دورتر از 

تاریخ چه ی هنر جامعه گرای یک سده ی گذشته از »فوتوریسم« و »کنستروکتیویسم« 

تا »موقعیت گرایی«۴0 و »زیباشناســی رابطه گرا«۴۱ انجــام می دهیم. صرف نظر از این 

نمونه، درســت به ســبب همان بی حســِی فراگیر جهانی ســت که هنر در کشــورهای 

جنــوب نیز دیگر توان و انگیزه ی ایســتادن را در برابر قدرت ندارد و بســیار بیش تر 

مفتــون یافتــن راه هــای کام یابــی اقتصــادی و اجتماعی ســت. آیــا ایــن انــدازه  از 

پیش بینی پذیری خود آبســتن تنشــی آفریننده  است؟ نسبت میان هنر و سیاست 

هم چنان باز و دست خوش بازنگری باقی می ماند نه به این سبب که با پدیده هایی 

پیچیــده ســروکار داریم که تن بــه تعریف نمی دهند، بل که بیش تــر از آن رو که نبرد 

میان سهام دارهای اجتماعی پایان ندارد. دست کم در امریکا، سده ی ۲۱ تاکنون سه بار 

خواســته است که زاده شود و عصری تازه را بگشــاید: یازده سپتامبر، ُاباما، و اکنون 

مردی که گرامی ترین دستاورد امریکا، یعنی دمکراسی، را به چالش کشیده است. این 

آخــری نباید، و درواقع نمی تواند آغاز هیچ  چیزی باشــد. باید منتظر چهارمین آغاز 

سده ی ۲۱ بود.

ایــن  نــو؛  نــه  ی   .۲0۱۶ آنلیمیتــد،  بدلنــدز 
فاشیست ها را می کشد

Badlands Unlimited, 2016. New No’s: This 

Kill Fascists

https://www.artandpractice.org
https://www.nytimes.com/2015/12/18/arts/design/the-art-of-politics-in-agitprop-at-the-brooklyn-museum.html
https://www.kaarnamaa.com/single-post/sarkeshi
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The Los Angeles County Museum of Art (LACMA), Meander North, 

Atelier Peter Zumthor & Partner/The Boundary, Courtesy the Los 

Angeles County Museum of Art

The Los Angeles County Museum of Art (LACMA), Conceptual Site 

Plan, Courtesy the Los Angeles County Museum of Art

The Los Angeles County Museum of Art (LACMA), Looking West, 

Atelier Peter Zumthor & Partner / The Boundary, Courtesy the Los 

Angeles County Museum of Art

The Los Angeles County Museum of Art (LACMA), Chapel, Atelier 

Peter Zumthor & Partner, Courtesy the Los Angeles County Museum 

of Art

The Los Angeles County Museum of Art (LACMA), Meander – 

Interstitial, Atelier Peter Zumthor & Partner, Courtesy the Los Angeles 

County Museum of Art

The Studio Museum in Harlem, Exterior View from 125th Street Plaza, 

Courtesy Adjaye Associates

The Studio Museum in Harlem, Street Level View of Main Entrance, 

Courtesy Adjaye Associates

The Studio Museum in Harlem, View of Main Entrance from 125th 

Street, Courtesy Adjaye Associates

Tony Cragg: Roots & Stones:

Tony Cragg, Caught Dreaming, 2006, Bronze, 159 X 300 X 155 CM © 

Tony Cragg

Tony Cragg, Labyrinth, 2016, Bronze, Sculpture: 71.5 x 54 x 40 cm 

Plinth: 100 x 50 x 50 cm © Tony Cragg

Tony Cragg, Hedge, 2016, Corten steel, Sculpture: 102.5 x 90.5 x 94.5 

cm Plinth: 100 x 60 x 60 cm © Tony Cragg

Louise Bourgeois: An Unfolding Portrait:

Louise Bourgeois (1911–2010). No. 5 of 14 from the installation set  

Àl’Infini. 2008. Softground etching, with selective wiping, watercolor, 

gouache, pencil, colored pencil, andwatercolor wash additions. Sheet: 

101.6 × 152.4 cm. The Museum of ModernArt, New York. Purchased 

with funds provided by Agnes Gund, Marie-Josée and Henry R.Kravis, 

Marlene Hess and James D. Zirin, MajaOeri and Hans Bodenmann, 

and KatherineFarley and Jerry Speyer, and Richard S. Zeisler Bequest 

(by exchange). ©2017 The EastonFoundation/Licensed by VAGA, NY.

Louise Bourgeois (1911–2010). No. 13 of 14 from the installation set  

Àl’Infini. 2008. Softground etching, with gouache, watercolor, 

watercolor wash, pencil, and colored penciladditions. Sheet: 101.6 × 

152.4 cm. The Museum of Modern Art, New York.Purchased with 

funds provided by Agnes Gund, Marie-Josée and Henry R. Kravis, 

MarleneHess and James D. Zirin, MajaOeri and Hans Bodenmann, and 

Katherine Farley and JerrySpeyer, and Richard S. Zeisler Bequest (by 

exchange). © 2017 The Easton Foundation/Licensed by VAGA, NY.

Louis Bourgeois, 2000. Insomnia.Drypoint, with selective wiping and 

ink additions, onfabric. Publisher and printer: Harlan & Weaver, New 

York. Edition: 5. The Museum ofModern Art, New York Gift of the 

artist and Harlan & Weaver, Inc., 2001.All Installation views of "Louise 

Bourgeois: An Unfolding Portrait" The Museum ofModern Art, New 

York, September 24, 2017–January 28, 2018. Photo by Martin 

Seckforthe Museum of Modern Art © 2017 The Easton Foundation/

Licensed by VAGA, NY.

Louise Bourgeois (1911–2010). Eccentric Growth I. 2006. Soft ground 

etchings, with handadditions. Sheet: 148.6 × 96.8 cm. Collection 

Louise Bourgeois Trust andOsiris, New York. © 2017 The Easton 

Foundation/Licensed by VAGA, NY.

Carolee Schneemann: Kinetic Painting:

Carolee Schneemann. Eye Body: 36 Transformative Actions for 

Camera. 1963/2005. Eighteen gelatin silver prints. 61 x 50.8 cm. The 

Museum of Modern Art, New York. Gift of the artist. © 2017 Carolee 

Schneemann. Courtesy the artist, P.P.O.W, and Galerie Lelong, New 

York. Photos: Erró

Installation view of Carolee Schneemann, Fuses. 1964-67. Film, 

16mm, transferred to high-definition video (color, silent). The Museum 

of Modern Art, New York. Gift of the Julia Stoschek Foundation, 

Düsseldorf and Committee on Media Funds, 2007. © 2018 Carolee 

Schneemann. Artwork courtesy the artist, P.P.O.W, and Galerie 

Lelong, New York. On view in Carolee Schneemann: Kinetic Painting 

at MoMA PS1. Image courtesy MoMA PS1. Photo by Roz Akin

Carolee Schneemann. 1964-1967.Fuses. [Still], Kaarnamaa

Installation view of Carolee Schneemann Kinetic Painting. 2018. 

Interior Scroll [Detail], Photo: Kaarnamaa

Carolee Schneemann. Native Beauties. 1962-64. Wooden box, 

photographs, Limoges cup, bones, dead bird, oil paint, glass shards, 

twig, paper, and wood. 66 x 104.1 x 20 cm. © 2017 Carolee Schneemann. 

Courtesy the artist, P.P.O.W, and Galerie Lelong, New York.

Carolee Schneemann. Meat Joy. 1964. Chromogenic color print of the 

performance in New York. 12.7 × 10.2 cm. © 2017 Carolee Schneemann. 

Courtesy the artist, P.P.O.W, and Galerie Lelong, New York. Photo: Al 

Giese

Carolee Schneemann. Performance view of Up to and Including Her 

Limits (“Trackings”), 10th Annual Avant Garde Festival, Grand Central 

Terminal, New York, December 1973. © 2017 Carolee Schneemann. 

Courtesy the artist, P.P.O.W, and Galerie Lelong, New York. Photo: Tal 

Streeter

An Incomplete History of Protest:

All images courtesy of Whitney Museum of American Art, New York 

unless otherwise mentioned.

Installation view of An Incomplete History of Protest: Selections from 

the Whitney’s Collection, 1940-2017 (Whitney Museum of American 

Art, New York, August 18, 2017–). From left to right, top to bottom: 

General Idea, AIDS, 1988 (refabricated 2017); Dread Scott, A Man Was 

Picture Credits:

Art in the Age of the Internet:

Installation view, Art in the Age of the Internet, 1989 to Today, 

Institute of Contemporary Art/Boston, 2018. Photo by Caitlin 

Cunningham

Rafael Lozano-Hemmer, Surface Tension, 1992, Video projection with 

computerized surveillance system and custom-made software 

Dimensions variable, Courtesy the artist and Bitforms Gallery, New 

York

Kate Cooper, Rigged (still), 2014–15. Installation with digital prints 

and HD videos (color, sound; 4:28 minutes). Courtesy the artist. © Kate 

Cooper

Camille Henrot, Grosse Fatigue, 2013, Video (color, sound; 13:00 

minutes), [Still], Courtesy the artist and Galerie Kamel Mannour, Paris

Hito Steyerl, Liquidity Inc. 2014, HD video (color, sound; 30:00 

minutes), wood, plastic, and lounge seating, Purchased through the 

generosity of the Acquisitions Circle

Rabih Mroué, Blow up 7, 2012, Part 3 of the series The Fall of Hair, 

Inkjet print, 130 x 90 cm, Courtesy the artist and Sfeir-Semler Gallery 

Hamburg / Beirut

Lizzie Fitch/Ryan Trecartin, Safety Pass, 2016, Unique sculptural 

theater for Permission Streak (HD video: color, sound; 21:17 minutes); 

custom diving bunk, wooden platforms, message boards, carpet, paint, 

drop ceiling, lighting, and ambient sound, Dimensions variable, 

Courtesy the artists, Regen Projects, Los Angeles, and Sprüth Magers

The Message: New Media Works:

Hito Steyerl, How Not to Be Seen: A Fucking Didactic Educational .

MOV File, 2013. HD video, single screen in architectural environment 

Color. Sound Running time: 15:52 min Joseph H. Hirshhorn Purchase 

Fund, 2016 (16.14)

Arthur Jafa, Love Is The Message, The Message Is Death, 2016. Video 

Color and black-and-white. Sound Running time: 7:30 min, [Still] 

Courtesy the artist and Gavin Brown’s enterprise New York / Rome

Arthur Jafa, Love Is The Message, The Message Is Death, 2016. Video 

Color and black-and-white. Sound Running time: 7:30 min, [Still] 

Courtesy the artist and Gavin Brown’s enterprise New York / Rome

Camille Henrot, Grosse Fatigue, 2013, Video (color, sound; 13:00 

minutes), [Still], Courtesy the artist and Galerie Kamel Mannour, Paris

Hito Steyerl, How Not to Be Seen: A Fucking Didactic Educational .

MOV File, 2013. HD video, single screen in architectural environment 

Color. Sound Running time: 15:52 min Joseph H. Hirshhorn Purchase 

Fund, 2016 (16.14)

Arthur Jafa, Love Is The Message, The Message Is Death, 2016. Video 

Color and black-and-white. Sound Running time: 7:30 min, [Still] 

Courtesy the artist and Gavin Brown’s enterprise New York / Rome

Age of Terror: Art Since 9/11:

Alfredo Jaar, 2011, May 1, 2011. Two LCD monitors and two framed 

prints. Original White House photograph by Pete Souza. Overall 

dimensions variable, Photography: Frazer Spowart. Courtesy Galerie 

Lelong & Co., New York, kamel mennour, Paris, Galerie Thomas 

Schulte, Berlin and the artist, New York

Indré Šerpytyté, 2014-15, 150mph (3), Automotive paint on board. 230 

× 180 cm. ©Indrė Šerpytytė. Courtesy Paraffin, London

James Bridle, Drone Shadow, Predator, Site-specific installation

Alfredo Jaar, 2011, May 1, 2011 (detail). Two LCD monitors and two 

framed prints. Original White House photograph by Pete Souza. 

Overall dimensions variable, Photography: Frazer Spowart. Courtesy 

Galerie Lelong & Co., New York, kamel mennour, Paris, Galerie Thomas 

Schulte, Berlin and the artist, New York.

Omer Fast, 2011, 5000 Feet is the Best, Film still, single channel 

projection (30 mins) © Omer Fast

Kennardphillipps, 2007, Head of State, Collage

Shona Illingworth, 2014, 216 Westbound, Digital video still 

Commissioned by Animate Project

Ruff:

Thomas Ruff, 2004. jpeg ny01. C-print, 276×188cm © Thomas Ruff

Thomas Ruff: Photographs 1979 – 2017. Installation view at the 

Whitechapel Gallery. Photo: Stephen White

Thomas Ruff, 1982. L’Empereur 06 (The Emperor 06). C-print, 

30.2×40cm © Thomas Ruff

Thomas Ruff, 1992. Nacht 9 II (Night 9 II). C-print, 20×21cm © Thomas 

Thomas Ruff: From Analog to beyond Digital

Thomas Ruff, 1988. Porträt (P Stadtbäumer). C- print, 210×165cm © 

Thomas Ruff

Thomas Ruff, 2000. nudes lk18. C-print, 156×112cm © Thomas Ruff

Museum and Gallery Expansions:

The Los Angeles County Museum of Art (LACMA), Chapel looking 

out, Atelier Peter Zumthor & Partner, Courtesy the Los Angeles 

County Museum of Art

Stacked plans highlighting the new and renovated spaces at The 

Museum of Modern Art. © 2017 Diller Scofidio + Renfro

The Museum of Modern Art’s expansion (maquette), courtesy the 

Museum of Modern Art. Photo: Kaarnamaa

The Museum of Modern Art’s expansion (maquette), courtesy the 

Museum of Modern Art. Photo: Kaarnamaa

Elevation of The Museum of Modern Art on 53 Street with cutaway 

view below street level. © 2017 Diller Scofidio + Renfro

View of The Marlene Hess and James D. Zirin Lounge. Photo by Iwan 

Baa

View of the second floor looking east with new Museum Store, espresso 

bar and The Daniel and Jane Och Lounge. Photo by Iwan Baan
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Lynched by Police Yesterday, 2015; Pro-Arts, Inc., Peace Needs No 

Excuse, 1970; Women Strike for Peace, Stop Bombing, c.1967-70; 

Irving White, Our foreign policy must always be an extension of this 

nation’s domestic policy…, 1968; Atomic Energy Group, “The streets of 

our country are in turmoil…”, 1970; Unidentified artist, Cry Freedom, 

1967; Women Strike for Peace, End the Draft!, c.1967-70; Josephine 

Meckseper, March on Washington to End the War on Iraq, 9/24/05, 

2005. Photograph by Ron Amstutz

Installation view of An Incomplete History of Protest: Selections from 

the Whitney’s Collection, 1940-2017 (Whitney Museum of American 

Art, New York, August 18, 2017–). From left to right: Ja’Tovia Gary, An 

Ecstatic Experience, 2015; Mark Bradford, Constitution III, 2013. 

Photo by Ron Amstutz

Toyo Miyatake, 1944.  Untitled (Opening Image from Valediction). 

Gelatin silver print mounted on board, 24 x 18.6 cm. © Toyo Miyatake 

Studio

Gordon Parks, 1966. Bandaged Hands, Muhammad Ali. Gelatin silver 

print, 33.8 x 23.5 cm. © The Gordon Parks Foundation

Howardena Pindell, 1980. Free, White, and 21. Video, color, sound, 

12:15 min [Video still]. Aspect Ratio: 4:3. © Kaarnamaa

Installation view of An Incomplete History of Protest: Selections from 

the Whitney’s Collection, 1940-2017 (Whitney Museum of American 

Art, New York, August 18, 2017–). From left to right, top to bottom: 

Edward Kienholz, The Non War Memorial, 1970; Student Mobilization 

Committee to End the War in Vietnam, Hell No We Won’t Go, c.1969; 

Unidentified artist, Unite, c.1965-70; Women Strike for Peace, Stop the 

War, c.1967-70; Leif Skoogfors, John Kerry, 1971; Pro-Arts, Inc., Your 

Tax Dollars at Work, 1969; Janos Dannavitz, The War Makes Me Sick, 

1967; New Mobilization Committee to End the War in Vietnam, No 

Christmas-as-usual, c.1971; Students for a Democratic Society, Come 

to Detroit Nov. 3, Elections are a Hoax…, 1970; Unidentified artist, Tin 

soldiers and Nixon coming… (Kent State), 1971; Yoko Ono and John 

Lennon, War is Over! If You Want It, 1969; International Union of 

Students, Stop U.S. Dirty War in Viet Nam, 1966; Lambert Studios, 

Inc., War Is Good Business, Invest Your Son, 1969; Unidentified artist, 

The United States government must end its systematic oppressions of 

political dissidents…, 1970; Brian Shannon, …But You Can’t Fool All of 

the People All the Time, 1971; Napalm Graphics, Johnson Pull Out Like 

Your Father Should Have, 1967; Kiyoshi Kuroyima, Fuck the Draft, 

1968; Vietnam Peace Parade Committee, They can do anything we let 

them get away with…, 1971; Unidentified artist, Cambodia Too?, 1970; 

Tom Lafferty and Ken Deardoff, War is Hell! As the Man Who Fought 

One, 1968; Antioch Bookplate Co., Help Free America from Our Tragic 

Involvement in Vietnam, 1969; Clergy and Laymen Concerned, Is This 

What You’d Call “Phased Withdrawal?”, 1972; Vietnam Referendum ’70 

Committee, Let the People Vote on War!, 1970; Michael Lynne, Give a 

Damn, Mend America, 1968; Robert L. Ross, Eat Me, 1967; Pro-Arts, 

Inc., Peace Needs No Excuse, 1970; Women Strike for Peace, Stop 

Bombing, c.1967-70; Richard Avedon and Marvin Israel, Who Has a 

Better Right to Oppose the War?, 1969; Gross National Product, Resist, 

1968; Unidentified artist, Untitled, 1970; Women Strike for Peace, No 

More…Stop the War!, c.1967-70; Student Mobilization Committee to 

End the War in Vietnam, Would You Buy a Used WAR from This Man?, 

1969; New Mobilization Committee to End the War in Vietnam, Rich 

Man’s War, the People Pay, 1967; Northern California Peace Action 

Coalition, March & Rally against the War…, c.1960-70; Irving White, 

Our foreign policy must always be an extension of this nation’s 

domestic policy…, 1968; Atomic Energy Group, “The streets of our 

country are in turmoil…”, 1970; A. Lunsford, “Those who have had a 

chance for four years…”, 1972; Robert Owen Bastian, Untitled, c.1965-

70; National Peace Action Coalition, 25 Years After, 1970; Unidentified 

artist, Help End Demonstrations, 1968; Unidentified artist, March 

against Death, Peace Pilgrimage, San Francisco, Nov. 15, 1969, 1969; 

Pandora Productions, The Vacation Visit Beautiful Vietnam, 1966; 

United Women’s Contingent, “When Women Decide This War Should 

End, This War Will End”, 1971; Student Mobilization Committee to 

End the War in Vietnam, Out of S.E. Asia Now! Join the SMC, 1969; 

Student Mobilization Committee to End the War in Vietnam, U.S. out 

of Vietnam Now! Bring All the GI’s Home Now, 1970; The Union of 

Vietnamese in the United States, Nguyen Thai-Binh. Born: 1948—

Assassinated: July 2, 1972, c.1972; Unidentified artist, Give Peace a 

Chance, 1969; Unidentified artist, The Battle of My Lai, 1971; 

Unidentified artist, “Never think that war, no matter how necessary 

nor how justified, is not a crime…”, 1970; Don Peterson, Untitled 

(Toronto), 1968; Student Mobilization Committee to End the War in 

Vietnam, “We are 1,366 active-duty servicemen. We are opposed to the 

American involvement in the war in Vietnam…”, 1969; Unidentified 

artist, Save Lives, Not Face, 1967; Unidentified artist, Cry Freedom, 

1967; Women Strike for Peace, End the Draft!, c.1967-70; Sigmund 

Abeles, Vietnam Summer 1967, 1967; Vietnam Day Committee, 

University of California, Berkeley, Rock & Roll Benefit Dance…The 

Jefferson Airplane, 1966; William Weege, Napalm, 1967; Greg Daily, 

Peace Victory, 1971; Mierle Laderman Ukeles, I Make Maintenance Art 

One Hour Every Day, September 16-October 20, 1976. Photograph by 

Ron Amstutz

Mark Bradford, 2013. Constitution III [Detail]. Photo: Kaarnamaa

Badlands Unlimited, 2016. New No’s: This Kill Fascists. Inkjet print. 61 

× 91.4 cm. © Badlands Unlimited. Photo: Kaarnamaa
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درباره

کارنما تالشی ســت برای درک هنر مدرن و دگرگونی های امروز آن، و می کوشد تماس 

ما با جهان بیرون و از آن مهم تر، با یک دیگر بریده نشود.

 

مجله ی کارنما در پی شکل دادن به درکی ژرف تر از مهم ترین سرچشمه ی تاثیرگذار بر 

هنــر نوگــرای ایــران، و نیــز در تمــاس قــرار دادن مخاطب هــای فارســی زبان اش با 

رویدادهای زیباشــناختی یا اجتماعی این هنر اســت. کوشش ما این است که دِر در 

حال بسته شــدِن گفت وگو به زبان فارسی درباره   ی هنر مدرن و دگرگونی های کنونی 

آن را در ســده ی بیســت ویکم باز نگه داریم. بیش تر متن های منتشرشده در کارنما 

فــرآورده ی نگاه و ســبِک مجله اند؛ نگاهی که شــالوده ی آن را، آگاهی به زمان، تکثر، و 

اندیشه ی انتقادی می سازند. بااین حال، دِر کارنما، به ویژه در بخش نگاه، به  روی هر 

نویســنده  و هنرمنــدی باز اســت. واژه ی کارنما را رویین پاکباز در معنی نمایشــگاه 

به کاربرده اســت. کارنما به طــور هم زمان از تهران، لندن، باســتن، و نیویرک ویرایش 

می شود.

هرچند کارنما به طورخاص در ســال ۹۴ شــروع به  کار کرد، اما پیشاتاریخ آن به سال 

۱3۸۸ بازمی گردد. پنج ســال نخســِت کاِر مجله  که روی ســایت شخصی سردبیر اداره 

می شد، فرصتی بود تا گروه، ساختار، و الگوی کاری آن شکل بگیرد. مجموعه  گفتارها 

)پیش تر، عصر هنر( کار خود را در خرداد ۹۱ شــروع کرد و تاکنون بیش از صدوســی 

برنامه را )در ابتدا به صورت هفتگی و ســپس ماهانه( طراحی و اجرا کرده اســت. این 

دو پــُرژه در ســال ۹3 با یک دیگــر آمیختند تا کارنمــا را به وجود بیاورند. درســال ۹۶، 

نخستین شماره ی فصل نامه ی کارنما منتشر شد.
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ه  و گــــــر
 دبیرهای
نمـــا ر کا

زمینــه ی اصلــی کار علــی رضا صحــاف  زاده، ســردبیر کارنما، تاریــخ هنر مــدرن امریکا در 
دهه های پایانی سده ی بیستم است. او به طور خاص به موضوع های مربوط به جامعه شناسی 
جنسیت پرداخته است. در سال ۸۹ کتاب »هنر هویت و سیاست بازنمایی« را منتشر کرد، و از 
دیگــر کارهای او می تــوان به »پلورالیســم دربرابــر جهانی شــدن؟« )۸۶( و ویرایش مجموعه ی 
»کیوریتر به مثابه ی مولف: دوساالنه ی ویتنی« )۹3( اشاره کرد. در فاصله ی سال های ۸3 تا ۹3 در 
دانش گاه هــای هنــر، تهــران، موسســه ی چارســو، و جز آن  هــا، به تدریــس تاریخ هنــر، نقد، و 
نظریه های هنر مدرن مشــغول بود. در ســال ۸۸، پیش گونه ی کارنما را در وب ســایت شخصی 
خــود شــکل داد. صحــاف  زاده زیــر نظــر رویین پاکباز شــروع بــه فراگیــری تاریخ هنــر کرد و 
دانش آموختــه ی پژوهــش هنــر )۸۴( و نقاشــی )۸۱(، هــر دو از دانش گاه هنر اســت. او اکنون 

دانشجوی دکترای تاریخ هنر و نقد در دانش گاه ایالتی نیویرک است. 

تمرکز اصلی حسین ایالتی، پژوهش در فرهنگ دیداری، زیباشناسی سیاسی، و نظریه ی 
سیستم ها در هنر امروز است. او که یکی از دبیرهای پایه گذار کارنماست، اکنون به عنوان دبیر 
بخــش نقد مشــغول به کار اســت. ایالتــی هم چنین، در گــروه پژوهش هنر دانــش گاه هنر و 
همین طور موسســه ی هنر چارســو تدریس کرده اســت. او دانش آموخته ی کارشناســی ارشِد 
نظریه  های معاصِر هنر، از دانش گاه ُگلدسمیتس لندن )۹۵( و کارشناسی ارشد پژوهش هنر از 
دانش گاه هنر )۹0( است، و در سال ۹۴ موفق به دریافت جایزه ی تحصیلی »چیونینگ« از کشور 

انگلیس شد. 

زمینــه ی اصلی کار میالد رســتمی، دبیــر بخش گفتار کارنمــا، هنرمندهــای کانونِی دوران 
معاصر و تاثیر دگرگونی های کلیدی مدرنیسم پسین بر این هنر است. رستمی یکی از دبیرهای 
پایه گــذار مجله اســت و در ســال ۹0 به هم کاری با صحــاف زاده در و ب ســایت او پرداخت. او در 
موسســه ی چارسو و کارگاه بابک اطمینانی، به تدریس تاریخ هنر سده ی بیست ویکم مشغول 
بوده اســت و نوشــته هایش در مجله  هایی چون »حرفه: هنرمند« و »شــبکه ی آفتاب« منتشر 
شــده اند. میالد رستمی دانش آموخته ی کارشناسی نقاشــی و کارشناسی ارشد پژوهش هنر، 

به ترتیب از دانش گاه سوره )۸۹( و پیام  نور )۹۲( است. 

زمینه ی کار و پژوهش مهســا بیگلو، هنر چند دهه ی اخیر با تمرکز بر عکاســی، ویدیو، و 
رسانه های زمان مند است. در سال ۹۲، به عنوان نویسنده به کارنما پیوست و اکنون دبیر بخش 
گزارش مجله است. او در دانشکده ی هنرهای زیبای دانش گاه تهران عکاسی خواند )۹۱( و اکنون 

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی هنرهای زیبا در دانش گاه »راتگرز« امریکاست.   

دبیــر هنری کارنما، راضیه پورفضلی، طراحــی کم وبیش همه ی جنبه های دیداری مجله و 
انتشارات آن را بر دوش دارد. او هم کاری خود را با پُرژه های مختلف کارنما از سال ۹۲ آغاز کرده 
اســت. زمینه ی مورد عالقه ی او در نقد، رابطه های فضایی اثر هنری، و به طورویژه، مجســمه و 
اینستالیشن است. پورفضلی دانش آموخته ی دانش گاه هنر سوره در رشته ی گرفیک )۹۱( است.

نوشــته های ُســها ســقازاده بیش تر پیرامون رسانه ی عکاسی ســت. نقدهای او، تاثیرهای 
فرهنگی و  اجتماعی این رســانه را در دوران مدرن ردگیری می کنند و می کوشــند شــیوه ی کار 
عکاســی مفهومی را به ویژه در گفت وگو با رســانه هایی چون ویدیو، اینستالیشــن، و مجسمه، 
تحلیل کنند. ُسها از سال ۹۴ هم کاری اش با کارنما را آغاز کرده و درحال حاضر، دبیر بخش نگاه 
مجله است. او اکنون در شهر باستن امریکا دانشجوی کارشناسی  ارشد عکاسی در »کالج هنر و 

دیزاین مساچوستز« است.
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ABOUT:
Kaarnamaa offers reviews, news, and editorials about modern art 
and its developments in the 21st century. The magazine's editors 
are based in New York, London, Tehran, and Boston. "Kaarnamaa" 
means exhibition.

MASTHEAD:
Kaarnamaa's editorial board consists of Ali Reza Sahaf Zadeh, chief 
editor; Milad Rostami and Hosein Eyalati, senior editors; Razieh 
Pourfazli, design director; Mahsa Biglow and Soha Saghazadeh, 
associate editors; and, Rahaa Khademi, copy editor. Mahsa 
Farhadikia, Sam Mohtasham and Nazanin Noroozi have been 
routinely contributing to the magazine's projects. Abdolreza 
Aminlari has contributed to this issue's Meta-Text. 
We have also benefited from the contribution of many artists, 
writers, and scholars at Kaarnamaa, including but not limited to:
Fereydoun Ave, Ariasp Dadbeh, Behrouz Darash, Kamran Diba, 
Laylia Diba, Bobak Etminani, Raana Farnoud, Bita Fayazzi, Lili 
Golestan, Shahla Hosseini, Mehdi Hosseini, Peyman 
Hooshmandzadeh, Mohammd-Reza Jodat, Alireza Jodey, Farideh 
Lashai, Javad Mojabi, Saed Meshki, Mehran Mohajer, Nosratolah 
Moslemian, Mandana Moghdam, Masumeh Mozafari, Shirin 
Neshat, Nicky Nodjoumi, Ruyin Pakbaz, Shirana Shahbazi, 
Ghobad Shiva, Farzaneh Taheri, Sadeq Tirafkan, Hosein 
Valamanesh, Hrag Vartanian, Mohsen Vaziri-Moghaddam, 
Hosein-Ali Zabehi, Tirdad Zolghadr.

HISTORY:
Each of these projects has their own independent history, but in 
2014 they coalesced into Kaarnamaa. The group of people who 
founded the collective had been working closely with each other 
for almost five years. In this latent period, we published hundreds 
of reviews and news articles and tried to formulate the magazine's, 
as well our public program's form, content, and strategy. Since 
2012, with the contribution of a wide range of Iranian artists and 
scholars, we have organized more than 130 events. In 2017, the 
first issue of Kaarnamaa Quarterly was published.
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