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  هنر بدون بازار، هنر بدون آموزش؛ اقتصاد سیاسی هنر

 ی آنتون ویدوکلنوشته

 شکوفه غفاری و علی گلستانه یترجمه

 

 )بوریس گرویس(« د.کنحفظ میشاید هنر معاصر هنری باشد که معاصریت ما را در هیئت هنرمند »

 

ی هانظامبا گسست از  ی نوزدهمسدهنش مکولیهنرمندان  رو بودند.روبه عجیبی دوراهیبا فعالیتشان  یهیطح اقتصاد رابطه با در از نخستین روزهای مدرنیسم، هنرمندان

این  کهدرحالی فاصله گرفتند.هنری  ابتکارهنر و  نفع مفهوم آرمانیبه های روزبا سلیقه سوداگری مبتذل یهوزحاز های میانه، سده گرهنری کهنی همچون اصناف صنعت

کارگزاران خصوصی یا  ، یعنیدلالانمستلزم این هم بود که هنرمندان معیشت خود را به د، کرفراهم میزندگی متعارف بورژوایی را  امکان نفی کامل سویک از  گیریفاصله

بار در فقری خفتبرخی از تأثیرگذارترین هنرمندان مدرنیست، از پل گوگن گرفته تا موندریان و رودچنکو، ن بود که یکی از نتایج این امر آ واگذار کنند. ،های دولتیسازمان

های کار اینان یکسره تحت کنترل دیگران )خواه رژیم توزیعکه اقتصاد حاصل از گردش و  بلکه به این دلیل پسند نبود،ن عامرو که هنرشا؛ نه ازایناز دنیا رفتند

ش ابتکاراتی از قبیل بسیار متأخر مثالبخش مهمی از گفتمان هنری بوده است )تعدیل بازار ی کار و که دغدغهدرحالی 1.و خواه کمونیستی( قرار داشتداری سرمایه

ی ابزاری منزلهنقد عمومی بهبیش از هرچیز بر هاست که این گفتمان (، مدتاست 3«هنرمندان کارگر ائتلاف»ترش و مثال متقدم 2«کار و اقتصاد کلانبههنرمندان مشغول»

ی میان هنرمندان خواهیم رابطهاگر میبه گمان من  4.دایجاد کن« کنندگان محتواتأمین»تر را برای شدهبازارهایی هرچه تعدیل تاتمرکز کرده  افشاء و دگرگونی نهادهابرای 

 به ورای نقد نهادهای هنر حرکت کنیم.نیازمند آنیم که  فعالیت آنان را بهبود بخشیم، یهیطحو اقتصاد 

                                                           

در پاریس  آثار گوگن ی بیمارستانی مناسب را نداشت.او که ورشکست شده بود، توان تأمین هزینه ن باخت.در درمانگاهی خیریه در تاهیتی جا انگارانهی سهلدلیل معالجهاز قرار معلوم به . گوگن1
ی هنرمندان شوروی، حقوق بازنشستگی او را نیز قطع کردند. موندریان بر اثر پس از اخراج رودچنکو از اتحادیه فرستاد.، اما دلال سهم گوگن از پول فروش را برایش نمیرفتکمابیش خوب فروش می

 الریه و در فقر مُرد.ذات
2. W.A.G.E. (Working Artists and the Greater Economy) 

3. Art Workers Coalition 

 www.wageforwork.comبه این آدرس بروید: « کار و اقتصاد کلانبههنرمندان مشغول» . برای دیدن وبسایت4
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از نظر  ، بپردازم.زیادی بر نوشتار هنری مسلط شده است ظاهراً مروزهاکه  دُوری یمبحث به روابط قدرت میان هنرمندان و بازار هنر،طورمشخص مایل نیستم اینجا به

ی بیستم در غیاب بازار هنر تولید شده است. ی سدهاند. هنر رسمی کشورهای سوسیالیست در بخش عمدهداشتههم هنر و هم هنرمندان با یا بدون بازار هنر وجود تاریخی، 

ی هنر شکل مسلط سازمان اجتماعی و دارانهها نظام بازار سرمایهکه بازاری برای هنر ندارند، یا در کشورهایی که در آن شودبخش بزرگی از هنر امروز در مناطقی تولید می

 هستند. متکی بر بازار هنر ی نخستتصادی مشخص و در وهلهبر اق اساساً هنرمندان برای زندگیتواند بدون بازار وجود داشته باشد؛ اما وضوح میهنر به هنگی نیست.فر

های مبادله، از است که با بسیاری از دیگر فرم اقتصاد یحیطهای از نیستند: بازار فقط قطعه معناهم یاصطلاحات« بازار»و « اقتصاد»که  لازم است اشاره کنیموانگهی، 

 و پشتیبانی تا اقتصاد هدیه همزیستی دارد.معاوضه، وام، 

 رژیم سیاسی معینیک توزیع کالاها و خدمات ذیل  هر دو اصطلاح به :ندستهمعنا همکمابیش با یکدیگر « اقتصاد» و« اقتصاد سیاسی»اصطلاح در قاموس معاصر ما، 

درون  یدادن به چیزهانظم وشر« اقتصاد»هرحال بنا بر نظر ارسطو، به حاکم بر آن اشاره دارند. هایمیثاقو ها، ها، قانون، یا کمونیستی( و نیز قاعدهیدالداری، فئورمایه)س

اقتصاد »اصطلاح  شهروندان درون پولیس(.یا « polites»دادن میان اهالی خانه )میان نظم وشر« سیاست»، و است(« خانه»در یونانی به معنای « oikos)»خانه است 

 صِرف تمام شد.« اقتصاد»به نوشتار انگلیسی وارد شد و پس از آن کار ما با « سیاسی»ی نوزدهم، صفت زمانی در اواخر سده گیرد.هر دوی این معناها را در بر می« سیاسی

از  ضمن اظهار تأسف جان راسکین، منتقد انگلیسی، (۷۵۸۱، منتشرشده به سال اقتصاد سیاسی هنر)کتابی با نام در یکی از نخستین مطالعاتی که روی اقتصاد هنر انجام شد 

اهالی خانه و به معنای نیروی متوجه دهد، بلکه بیش از آن جویی، یا هزینه را نشان نمیخود پول، صرفهبهخوداقتصاد  کند کهتأکید می، «اقتصاد»ی ژهآشفتگی در تفسیر وا

 6یابد.اهمیت میدر تحلیل هانا آرنت از کار و نیروی کار  5انسانیشرایط کار است. این امر بعدتر در کتاب 

در مرکز  زودترسال چند  آن فقط در منچستر ایراد کرد، شهری که شرایط نیروی کار ۷۵۸۱جولای  که او در دهم و سیزدهم استای دو سخنرانیراسکین کتاب مبنای 

ها های جان آدامز که مدتای از نوشتهنقل از پارهبه جز  داندچیز از آن نمیاسکین مدعی بود هیچکه ر مارکس قرار گرفته بود )واقعیتیبررسی فردریش انگلس و کارل 

 راسکین نگرد.میهنری  و استعدادپذیری برای عموم، فهمحمایت هنری، گردآوری، آموزش،  منظرارزش کار هنرمند را از  ، اوو کتاب هاسخنرانیدر این  پیش خوانده بود(.

دار خصوصی موعهتواند دولت یا مج)که میاو معتقد است که پاترون  اش نباید در تجارت هنر دخالت کند.آلایشدلیل موقعیت معصوم و بیدهد که هنرمند بهمی نشان

                                                           

5 .Human Conditionم. شده است. ـ منتشر وضع بشربا نام  ی مسعود علیا ودر ایران با ترجمه . این کتاب 
 ام.( شرح دادهe-flux journal 29, November 2011« )؟هنر بدون کار»جستارم با نام  از این نظر هانا آرنت را در . خوانشی6
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و ترجیحاً بر اساس که بهای هنر کم  هدخواراسکین می است. استعدادهای هنری و هدایت دادنیافتن و تعلیمی هنر و کسی است که مسئولیتش سفید خانهباشد( ریش

 کارمزد باشد. به سیاق یتولید هنر هدخواراسکین میبه بیان دیگر،  کند.مدت زمانی تعیین شود که هنرمند عملاً برای تولید اثری مشخص صرف می

آثار  نمایش )فضایی شخصی مخصوص 7رافونری کارنمایی در گالری گدرباره راسکین .به دادگاه کشاند خاطر افتراءبه راسکین را ،نقاش نیل ویسلرِ جیمز اَبِت مک، ۷۵۱۵در 

ی آثار جدا نام داشت از بقیه «ی درحال سقوطنوکترن در سیاه و طلایی؛ فشفشه»که  را اما حساب تابلوی ویسلر ؛( گزارشی مثبت نوشته بودسلطنتیآکادمی  ردشده از سوی

 متهم کرده بود: سرسریراسکین  به زعم ی مبلغی گزاف در ازای تابلوییو هنرمند را به خاطر مطالبه

ی هنرمند تا بدین حد به ظاهر هناپختها نخوت ر آند که آثاری را به گالری راه دهددزی نباید کوتس لنسِر  نه برای حمایت از مشتریان،خود آقای ویسلر،  محض خاطر»

در ازای پاشیدن یک  گیرمعرکهیک قرتی هرگز انتظار نداشتم بشنوم که شنیده بودم؛ اما  وحیایی اهالی لندن دیده بی از زیاد ترپیش نزدیک شده است. تعمدیبازی شارلاتان

 8«قابلمه رنگ روی صورت مردم دویست گنی نازشصت بخواهد.

طور علنی برگزار شد که در نوع خودش به دادرسی ی دادرسی را طلب کرد.ی هزینهعلاوهره در رفت و از راسکین به دادگاه شکایت برد و از او هزار پوند بهاز کوویسلر 

چیز نیست ی هیچکه تابلوی نقاشی دربارهی این ادعای او قرار داشت ویسلر بر پایه سمینار ی هنر تبدیل شد.این دادگاه همچنین به سمیناری عمومی درباره سابقه بود.بی

ی وظایف نقد هنری و نقش درباره هاییبحث گوش به هیئت قضایی ی این باور او قرار داشت که هنر باید ارزشی اخلاقی داشته باشد.راسکین بر پایه سمینار مگر خودش.

برای او چقدر  مذکور ی نقاشیاز آن بود که در دادگاه حاضر شود. بنابراین از طریق وکلا از ویسلر پرسید که ساختن پردهتر احوالمریضراسکین  د.سپرنیروی کار در هنر 

 است. دو روزه تمام کردهـآن را یکیویسلر پاسخ داد که  ؟ه استزمان برد

 دو روز کار؟ـفقط برای یکیدویست گنی وکیل: »

 9«ام.که در طول یک عمر کسب کرده استدانشی  این دستمزدویسلر: خیر. 

ی خود هزینهمخارج دادگاه او را بر عهده گرفتند؛ اما ویسلر برای پرداخت دوستان راسکین  نمادین دریافت کرد. چهارم پنی خسارتیک ویسلر دادگاه را برد، اما فقط

 ورشکست شد.

                                                           
7. Grosvenor Gallery 

نگاهی هم به  قول،نقل ی پایانیجمله برگردانست. در ای کوتاه کرده اگامبریچ نیز در تاریخ هنر خود به این دعوا اشاره) .۷۵۸۱نیل ویسلر، ی جیمز مک، نوشتهسازیهنر دلنشین دشمننقل از . به8
 (ایم. ـ م.ی شیوای علی رامین داشتهترجمه

 . پیشین.9
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موجود ویکتوریایی ازپیش هایتنه ابداع نکرد؛ بلکه نگرشیک هایش مقبولیت عام یافتندیراننخو س ی کتابواسطهرا که به مواضع و مفاهیم مربوط به اقتصاد هنرراسکین 

به زبانی  در هنر هایی که خود بازتابی از نظام هنر بریتانیایی و هلندی آن روزگار بودند( با تکیه بر عنصر مشخص اقتصاد)نگرش ی نقش هنرمندان و فرهنگ رادرباره

این  شد. بنیان هنر تأسیسآکادمی دولت یک با حکم سلطنتی ۷۴۶۵داشت، زمانی که در فرانسه وجود  ندهی فرهنگی درنظام کمابیش متفاوتی از سازما .فصیح بیان کرد

 های جایگزین کرد که بکزیافتهتمر نهاد آن را باو  بیرون کشید ورزیدندکه بر صناعت تأکید می ای[های میانه]سده سازی را از کنترل اصنافآکادمی نقاشی و مجسمه

دستمزد ازای هر خط از نوشتار خود  به برای انتشار کارهایشان که شاعران و نویسندگانی چون بودلردرحالی تری داشت.رویکرد آزاداندیشانههنرهای بصری، مانند ادبیات، 

 کس در فرانسه به آنان پیشنهاد نکرد که از کارمزد تبعیت کنند.دانم هیچکه من میتاجاییصدم فرانک در ازای هر خط بود(، گرفتند )نرخ بودلر ازقرارمعلوم پانزدهمی

ی با شیوه« منشکولی»هنرمندان و نویسندگان  مؤثر بودند.وکار گیری تلقی هنرمندان از سوداگری و کسبشکلشدت در بهشاعران مدرنیست متقدمی همچون بودلر 

 را. ظهورداری نوشدن و سرمایهکردند که صنعتیقدر نفی میرا همان ی بورژوازیای و سوداگرانههای حرفهفعالیتطور ضمنی به )در پاریس( ی لاتَندر محله شانزندگی

اش را در میان ی وقتاو عمده همهبااین گرفت.منش هم خرده میحتی بر هنرمندان کولی اشافراطی ژیگولیِبا  ،وار متنفر بودکه از نکبت زندگی کولی ایزاده، اشرافبودلر

 / وحالمبسته به حس بافد، حتی هراس /چیز افسونی جادوین میهمهآنجا که ی شهرهای کهن / تیره هایگوشهدر »تجربه را در اثرش جاودانه ساخت:  د و اینآنان گذران

 بهاین تأثیر . عظیم بوداش، بسیار اهمیتی سیاسیبودن و بیایرغم حاشیهبه، وارزندگی کولیتأثیر فرهنگی  10«کنم.می ی بشریت را رصدواجور و فریبندهجور هایماندهپس

 شود.های گوناگون ظاهر میها و مکانکه در زمان ماندمیحاضر شبحی همیشه

 «هنرمند سوداگر»کارگاه اولین و همزمان های نامتعارف و ناجور، آدمبرای  ای همزمان تیره و جادوییگوشهتوجه است: جالباندی وارهول ی از این جهت کارخانه

حال درعینمنش، اما کولی و هم ژیگولو بود و هماشدند: متضاد تصور میرا با هم آمیخت که هایی ژست چراکهاندازه جالب است، بی هنری وارهول موضع خودخوانده.

ولید فیلم، و شوی تبازرگانی،  یمجله انتشارفروش آثارش ختم نشد؛ او  ی او به سوداگری فقط بهعلاقه وکار کتمان نکرد.اش را نیز به سوداگری و کسبکسی بود که علاقه

ند هنرمند نککه وانمود می از هنرمندانی بود بود تر و پربارتروارهول بسیار صادقانهبه نظر من موضع  د.اعتبار داای او صنعت رسانه هدنبال کرد ـ چیزی که بتلویزیونی را هم 

اند این یگانه شرایطی است که در مدعیکارگزاران خود را منزه نگه دارد، یا کسانی که  داران یا دیگرگالری( امور تجاری به )یا تظاهر به سپردنِ با سپردنتواند یا باید می

 وکار، به استقلال دست یافت.کردن هنرش به نوعی کسبوارهول گرچه از بازار هنر مستقل نبود، با بدل توان هنر انتقادی یا ازلحاظ فرهنگی مهم تولید کرد.آن می

                                                           
10. Charles Baudelaire, “The Little Old Women,” in Les Fleurs du Mal, trans. Richard Howard (New Hampshire: David R. Godine, 1982): 94. 
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سوداگری  یو حیطه واری زندگی کولیزدن او میان حیطهپل ارهول بد تعبیر شده است. استقلال ناشی ازاز آن زمان، استقلال اقتصادی ورسد که نظر میحال بهبااین

زدایی در هنر، واقعاً در شرایط کنونی مهارت .. اما هنر نوعی حرفه نیستارندانگهنر را نوعی حرفه میکه  منجر شدای های هنریفعالیت اًی اصطلاحگسترده شدبه ر، روزمره

گیری ارزش اندازه و ،ایی هنری، و هنرمندان و نویسندگان و کیوریتورهای حرفهدیدن در مدرسهبودن، آموزشوقتبه تمام نبایداحتمالاً  بودن چیست؟ایمعنای حرفه

)برخلاف مثلاً  ی را کامل کنیم یا در هیچ صناعتی استاد باشیمخاص ما توقع ندارد که هیچ تکنیکدیگر کسی از ی که وقتاز  بپردازیم. چندان هارمندان به این روشهن

ی گذشته از همه .وقت بودن بهتر باشدهنرمند پارههای خاصی نیستیم، شاید شود که دیگر مقید به کار در قالب رسانهپهلوانان یا موسیقیدانان کلاسیک( و چنین فرض می

کنیم که استعدادهای ذوقی کار ذوقی متعهد. بسیار خب، بالاخره ما هنوز در واقعیتی زندگی می پرشور یا وع مشخصی از تفننن رمند معاصر چیست؟ شایدتخصص هنها، این

کاملاً پذیرفتنی است که بر  کنممیگمان  11اند، کسانی همچون تامس ادیسون و بسیاری دیگر چون او.دادن به آن بسیار نقش داشتهلی نوزدهم در شکای[ سده]غیرحرفه

ای «ایهنر حرفه»بارها از واقعاً شود که هنری تولید میموقعیتی  در و همچنان هنر تولید کنیم: گاهی چنین کردهکار  ای یکسر متفاوتیا در زمینه های هنرهادیگر ظرفیت

کرد، و ی چند دهه از راه تصویرگری کتاب کودک امورات خود را گذراند. مارسل دوشان کتابداری میایلیا کاباکف برا است. چشمگیرتربینیم ها میینالها و بیکه در حراجی

 کرد.که از اتکا به فروش کار خودش اجتناب میفروخت، درحالیمیبرانکوزی را  آثاربعدتر برای گذران زندگی 

ای توصیف ای که معمولاً آن را تشریک فضای خلاقهوار ظهور کرد، زندگیزندگی کولی همزمان با محوشدنگری ایتأکید بر حرفهتوجه به این نکته جالب است که 

ی چیزی که سودای آن را منزلهوار بهدگی کولیزن مفهوم د.فراهم آورکنند که ارتباطی سیال میان شاعران، هنرمندان، رقصندگان، نویسندگان، موسیقیدانان، و... را می

بیش از  «کولی. »شدهای هنر تفکیک میی هنرهای بصری هرچه بیشتر از دیگر زمینهز دور خارج شد؛ این مفهوم زمانی از بین رفت که حیطهها پیش ااشند، دههداشته ب

چنانکه  ها اهمیت دارد.ینکه این لفظ در تاریخ هنر بیشتر از ادهد، درحالیهنردوستیِ ذاتی را نشان میتعهد و هراً شکلی از عدمظاهرچیز به لفظی تحقیرآمیز بدل شد که 

ی متعارف از قرار معلوم به جامعهکه  رقم زدند به جنبشی دارد که گروهی از هنرمندان، نویسندگان، و شاعرانیاشاره  «وارزندگی کولی»کند، تی.جی.کلارک بیان می

موقعیت مساعدتری به تالار هنر بازگردد؛ از طریق آن فرد بتواند با  ای نیست کهشدهحسابراهبرد موقتیِ فقط های اوانگارد، بورژوایی پشت کردند، حرکتی که برخلاف ژست

گری مختص حقوقدانان، ایگری در هنرها است؛ چراکه حرفهایقیدوشرط مفهوم حرفهدر پی طرد بی منشهنرمند کولی 12است. تری ]از فرهنگ متعارف[بلکه جدایی پایدار

 13ت، نه هنرمندان.حسابداران، و بانکداران اس

                                                           

 به من گوشزد کرده است. )هنرمند و کیوریتور هندی( Shuddhabratha Sengupta اخیراًاین نکته را . 11
12. T.J. Clark, The Image of the People: Gustave Courbet and the 1848 Revolution (Berkeley, CA: University of California Press, 1999): chapter 1. 
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 مراتب دشوارتر شده است.به آتیِ هنر را تربیت کند کنندگانو تا حدی مصرف، مدیران، نظامی آموزشی که تولیدکنندگان بدون چشمگیرتولید هنری تصور این روزها 

های آموزشی کیوریتوری یا نقدنویسی استادان ها یا کارگاهبرنامه هرگز در ی پیش بسیاری )گرچه نه اغلب( هنرمندان، کیوریتورها، و منتقدانهرحال، تا همین چند دههبه

شدن هنر امری است ایی قدیمی پابرجاست که حرفهاینجا هنوز این مسئله .دقیق هم به شکل خیلی خیلیشدن است، آنایقلمرو هنر درحال حرفه کردند.شرکت نمی

دهند بیگانه باشند متر با آنچه در زندگی انجام میکخواهند این خود تناقضی است که مردم چون می 14کند.و تقسیم کار بیگانگی ایجاد می ،مربوط به تقسیم کار حقیقتاً

سوی عموم مردم( از شود )هم از سوی بازار و هم شکلی روزافزون بر هنرمندان، کیوریتورها، و نویسندگان تحمیل میکه آنچه بهدرست درحالی روند،سراغ هنر می

 هایشان است.سازی فعالیتثباتبیگری و ایحرفه

ها و دانشگاهبه یک معنا،  اند.جوانان به دنیای هنر تبدیل شده شرط ورودپیش به هایی کهارتباط دارد، دوره های کارشناسی ارشد هنرگسترش دورهگری با ایی حرفهمسئله

ه کرده اشار 15عدولید رطورکه اخیراً همان .اندبه تدریس وابستهبیشتر هنرمندان  را استمرار بخشند:د تا حیات خود انکاملی را آفریده بازخورد اقتصادی یها حلقهآکادمی

اگر چنین توفیقی ) داران خواستار آثار هنرمندی موفق هستندای که طی آن مجموعه، یعنی دورهتوفیق مالی در بازار هنر «متوسط»عمر  آن است که است، علت این امر

لازم برای تدریس را شرایط دهد، و درس می وقتی هنرمند دیگر نتواند کارش را بفروشد چطور باید زندگی خود را تأمین کند؟ 16فقط چهار سال است. (،وجود داشته باشد

های نام در دورهثبت راهی ندارند جز در سر دارند سودای کاری پایدار رابیشتر هنرمندانی که این یعنی  به کارشناسی ارشد نیاز دارد. هم برای این کار کند.احراز می

اما  تا اینکه شاید بتوانند در آینده تدریس کنند، یا اینکه کارشان را در بازار پرسود هنر بفروشند. زیر بار بدهی رفتن و های نجومیکارشناسی ارشد و اغلب پرداخت شهریه

برای هنرمندی با  ،را انتظار بکشند شکلی معقول کاری متناسب با تحصیلشانتوانند بهالتحصیلان مییا پزشکی که در آن فارغ های دیگری چون حقوقزهبرخلاف حو

ها )کار گاههای استخدامی بسیاری از دانشهای اخیر در سیاستبا دگرگونی ی تدریس وجود ندارد.ی کارشناسی ارشد تضمینی برای پیداکردن کاری در زمینهدرجه

                                                                                                                                                                                                                                                                   

، نویسندهحرفه تهران:) ۷۵۶۵تصویر مردم؛ گوستاو کوربه و انقلاب با نام  ها( و پس از سال۷۶۴۶)تهران: نگاه،  گوستاو کوربه زندگی و آثاری علی معصومی، نخست با نام ، با ترجمهاین کتاب کلارک
 ـ م. شده است. ( در ایران نیز منتشر۷۶۸۴

 رایج بوده است.هم در میان هنرمندان  ۷۸۱۱و  ۷۸۴۱های گری در دههای. مارتا روسلر معتقد است که چنین نگرشی به حرفه13
14. Karl Marx, Economic and Philosophical Manuscripts of 1844. 

 به فارسی نیز منتشر شده است. ـ م. های اقتصادی و فلسفینوشتهدستی حسن مرتضوی و با نام این کتاب با ترجمه

15 .Walid Raad( و ساکن نیویورک. ـ م.۷۸۴۱، هنرمند متولد لبنان ) 
 او نمودارهایی در رابطه با سازمان بازنشستگی هنرمندان فراهم کرده بود. اجرای ولید رعد در داکومنتای سیزدهم بود.ـسخنرانی . این بخشی از16
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های گیری نهادی است که با قولرمی یا باجبه نظر من، این بیشتر نوعی ترفند ه اند.هنرمندان اندکی به موقعیتی دائمی و ایمن در کار رسیدهوقت، غیردائمی، و فرعی( نیمه

 17ریزد.ای قلیل )اول از همه به جیب خود نهادها( میکند و سودش به جیب عدهواهی زورگیری می

ی کردم همهتم و دفاع کردم. فکر مینامه را نوشها را انجام دادم، کارنمای پایانی را برگزار کردم، پایانی تکلیفالتحصیل شدم. همهاز دانشگاه فارغ ۷۸۸۱ی من در دهه

ی مشکی قرار دهم که فقط در یک فروشگاه خاصی از پوشهنامه و تصویر کارهایم را در نوع ام که ناگهان فهمیدم برای گرفتن مدرک باید پایانکارها را تمام کرده

دارد، ها را در کمُدی در دفتر کارش نگه میمدیر پوشهمنشی دپارتمان به من گفت که  در منهتن نزدیک خیابان کانال قرار داشت. شد، فروشگاهی کهعرضه می افزارنوشت

مدرک استادی هنرهای  کردمگرا بودم و فکر میمن آرمان شود.ی دیگری پذیرفته نمیمنظم کمد باشد. هیچ پوشهنا هایی ابعاد طبقهاندازهها باید دقیقاً همو اینکه پوشه

 دارد... اما این رابطه به فرمالیسمی سوررئال تقلیل پیدا کرد. نتیجه آنکه نه پوشه را خریدم و نه مدرک را گرفتم. ربطی یادگیری دانش زیبا به

های هنری سراسر جهان داشته است، هبر تجربنظیری ی کمکنندهتأثیر یکدستکه  تبدیل شده وشوی مغزیشست ابزاری برای به شناسی ارشدهای کارهدوربه نظرم 

هدف خواندم خود پوشه در دانشگاهی که من درس می ی مشکی است:اصل قضیه همان پوشه شود.های کیوریتوری و نقدنویسی عیناً تکرار میتأثیری که امروز در دوره

 ابزاری شد برای ای ترتیب یافته بودندی دیگری که در قفسهای شبیه به صدها پوشهپوشه بود. (یلات تکمیلی هنرهم قالب و هم محتوای غایی تحص)ی تحصیلی دوره

در  شت کهها نداها، مراکز هنری، و گالریدانشگاه من چندان تفاوتی با عملکرد بیشتر موزه بدهند.اعتبار و مشروعیت  وزور استانداردسازی به فعالیت هنریآنکه به ضرب

 .گیرددر این فرایند پوشه جای خود هنر را هم می .وضوح و شفافیت هستند خواستارشده زپیش تعیینبرطبق شرایطی ا اغلب نیازهای سیستمی و پشتیبانی هاآن

؛ بلکه کنندنقص را در ازای پول معامله میهایی عالی و بیتشکیل نشده است که پشت درهای بسته ابژه دستی سیگار برگ بهت دلال و خبرهبازار هنر صرفاً از یک مش

هایی ها و پیشهاز فعالیتای و طیف گستردهکنند های اقتصادی آثار هنری را تولید میپوشانیِ نهادهایی است که مشترکاً ارزشی همالمللی گسترده و پیچیدهصنعت بین

 دهند.نگاری، نشر، و مانند آن را مورد حمایت قرار میشامل آموزش، پژوهش، گسترش، تولید، نمایش، مستندنگاری، نقدنویسی، بازاریابی، تبلیغات، تأمین بودجه، تاریخ

زنم حالت خاصی از دژاوو را تجربه ها قدم میینالها یا بیت که وقتی در حراجیالان چند سالی اس شدت ساده کرده است.ی این دادوستدها را بهاستانداردسازی هنر همه

ما تأثیر هنر معاصر را مانند کالای  تر دیده بودیم.اند پیشاند: خیلی از این کارها را که ظاهراً برچسب جدیدبودن خوردهطور بیان کردهکنم، احساسی که بسیاری آن را اینمی

                                                           

ها دوره )مانند مدارس وابسته به موزههای کاملاً نئولیبرال تجاری بدون«دانشگاه»دولتی یا ـهای ملیدر ارتباط با دانشگاه اینجا . آنچه من اینجا شرح دادم الگوی غالب ایالات متحده و بریتانیاست؛ اما17
 های دیگری نیز وجود دارد.گیمسائل دیگر و البته بالقوه و فضاهای هنری(
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ای که جای هنر را گرفته آورد. پوشهدهد، و به گردش درمیکند، نمایش میست آن را تولید می«هاایحرفه»کنیم که صنعتی که کارش تعلیم تجربه میای معاملاتی جهانی

 گذاری تبدیل شده است.و به کیفِ اوراق سرمایه تغییر کردهفقط کمی  بود

های کار او اشاره بهشد به بسیاری از جنشک در این مقاله میبی خوبی دریافته بود.وشان این خطر را بهکنم صد سال پیش هم مارسل دای نیست: فکر میاین حرف تازه

ی عمل تکراریِ منزلهتوان بسیاری از آثار دوشان را بهبه طریقی می .آثارشش گرفته تا امتناع عجیبش از گذران زندگی با فروش 18«های استانداردتوقف»کرد، از 

ی اسناد، یا حتی در قالب اثر هنری جامعی همچون ها، پوشهها و عکسای از یادداشت: خواه به شکل چمدان، جعبه، مجموعهری فهمیدی هنبه موسسه زدن پوشهبرگشت

ای که در آن قرار توانستند قفسهکه او تدارک دید حاوی بمب بودند: می هاییهرحال پوشهبه شود.به آثارش را شامل میمتنی ی ارجاعات درونکه همه 19«با توجه به...»

 منهدم کنند. گرفتند رامی

ی نهادها، بازار، و آکادمی هنر گز در مجموعهاین فضا عملاً هروار )فضایی خلاق با جریانی آزاد و پویا( واقعاً بیهوده باشد؛ زیرا امروزه شاید تلاش برای بازسازی زندگی کولی

ساخت که به نوع خاصی از وجه تولیدگرانه ی متفاوت را قادر میزمینهای بود رو به هنری که گروهی از مردم با پسدریچهی هنر وارهول گرچه کارخانه وجود نداشته است.

های کارشناسی ارشد را داریم: به جای آن امروز دوره ندارد. خارجی بود برای بازی آزادی که دیگر وجود قتصاد پیرامونی(، فضاییا برخلافدر چارچوب و  زمانبپیوندند )هم

من طرفدار این عقیده نیستم که هنرمندان باید متفنن و ترشدن قضیه: فقط برای روشن دهد.ی آن را میاما وعده، داردوار نکولیزندگی  شباهتی به استانداردسازی کهنوعی 

تواند به گیرند میپی میهنر  ساختارهای یشدهصیاختصا یمطالعه درگیر در کنم مخالفت همگانی مشخصی که جوانانوار باقی بمانند؛ بلکه فکر میدست و کودکخام

 اشگریایی حرفهوعده سوی استانداردسازی ونخواهد هنری متفاوت تولید کند لازم است به آمنظورم این است که اگر کسی واقعاً می چیزی حقیقتاً قدرتمند منجر شود.

 یابد به فهم امروزین ما از هنر شباهتی نداشته باشد.حتی اگر آنچه می وجو کند،جست را و برای دستیابی به چیزی که شاید در ورای آن نهفته است راهیگام بردارد 

و این چیزی است که احساس  ناشده وجود دارد.تعریفنوعی کیفیت گشوده و  ،دانیممیهنر ی ما جایی نزدیک به مرکز آنچه همهآن است که  پذیرش این امر مستلزم

ا اقتصاد بازارمحور رهم وقتی که فشارهای بسیار زیادی شود، آنای دشوار میشکل فزایندهبه های زندگیکنم گسترش و حفظ آن هم در هنر و هم در دیگر بخشمی

تواند ای فشرده، و استیتمنتی که میارائه دادن تولیدی همساز،ترشما هنرمندان، کیوریتورها، و نویسندگان با گس دهد.شدن سوق میایبه سوی تقسیم کار و حرفه 

 شویم.مجبور به فروختن خود می ایشکل فزایندهبه (شودبودن گذاشته میایها همین به حساب حرفهو بیشتر وقتدر سی ثانیه یا کمتر ]با مخاطب[ ارتباط برقرار کند )

                                                           

18 .3 Standard Stoppages( ۷۶تا۷۸۷۶؛ نام اثری از مارسل دوشان.) 
19 .Étant donnés: 1. la chute d'eau; 2. le gaz d'éclairage ( :نقاشی. چراغ گاز۲. آبشار؛ ۷با توجه به :)طور مخفیانه مشغول ( به۷۸۴۴تا۷۸۶۴که دوشان در طول بیست سال ) چیدمانیـ

 م. ـ ی فیلادلفیا نمایش داده شد.اش، در موزه، یک سال پس از درگذشت۷۸۴۸ساخت آن بود و نخستین بار در 
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تا به تولیدکنندگان  دهدوشو میبینند که مغز آنان را از اساس شستی تدارک میهاینیتی، برای هنرمندان و کیوریتورهای نوظهور دورهو با خوش ایندهطور فزبهامروزه 

 شود.تماماً با منطق عرضه و تقاضا تعریف می اشخیر و فایده محتوای نظام هنری تبدیلشان کنند که

ای که از لحاظ کم دو یا سه زمینهغیر از هنر در دست توانندترین هنرمندان کاملاً میداشتنیزمانی که دوستویژه مان باشد، بهبودن نباید تنها راه حفظ زندگیایحرفه

 ایم.مان خود را منزوی کردهگرفتن طیف کامل امکانات بهبود وضعیت اقتصادیما با نادیدهکنم احساس می نند.بودن مورداحترام جامعه است فعالیت کمندی و کاربردیفایده

 د،مانندر کنار هم میهای دیگر جامعه ای که بخشدر مناسبات روزمرهو  قرار گرفتهوار ی شبح زندگی کولییطرهزیر ستمامی در حقیقت، بعد اقتصادی هنر اغلب به

ای بهره برد زدن به فعالیت اقتصادی تازهکه هنرمندانی همچون وارهول تاحدی از مواهب دستدرحالی اغلب بیگانه محکوم کرده است. ناپایدار و یبه موقعیت هنرمندان را

ای ندارند. شاید آنان ترجیح از هنرمندان چنین دغدغهبسیاری ها و پروتکل اقتصادی جدیدی ایجاد کرد )خیلی شبیه به دولتی که باید اقتصاد را مدیریت کند(، که ارزش

کنیم صلاح گین وضعیت، همچنان فکر میباوجود فشارهای سن را صناعتی صِرف تلقی کنند. آنکه همزمان کارشانتری با جامعه داشته باشند، بیی مستقیمرابطهدهند می

 نیمتواما کاملاً می بخشی آنان نداریم.اما ما نیازی به مشروعیت ان را حل کند و به کارمان مشروعیت بخشد.مآن است که منتظر کفیل یا پشتیبانی بمانیم تا مشکلات زندگی

اش این چیزی است که نباید نادیده ایم.تر در بسیاری از موارد برای پشتیبانی از هنرمان به کارهای متفرقه دست زدهطورکه پیشهمانکفالت خود را بر عهده بگیریم، 

ممکن است این کار تاحدی  باید برای بیان فصیح آن شکل از اقتصادی که هنرمندان واقعاً خواستار آن هستند واژگانی بیابیم. بگیریم، بلکه باید آشکارا بر آن صحه بگذاریم.

همواره و از  در فقدان جایگزینی جذاب، هنرمندان کند.تقویت میی بیگانه را ی هنرمند منزوی و نابغههلوحانی سادهنپرداختن به این مسئله تلویحاً اسطوره زیرا بغرنج باشد،

طورکامل و کنم که اگر این شرایط بهگمان می شان چقدر پیچیده و جالب باشد.نظر از اینکه وضع اقتصادی زندگی واقعیعادت تسلیم این اسطوره خواهند شد، صرفروی 

ی مسیحایی در قلب بینی کرده بود نزدیک است: وعدهممکن است به وضعیت روان و آزادی منجر شود که به آنچه مارکس برای بشریت پیشدیق شود، از بنیاد تص

 ـ ماند.همواره یکسان نمیهرگز ها، اوضاع ی اینکمونیسم. گذشته از همه
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