
 ت هاکنیصنع

 ی جولیان استاالبراسنوشته 

 ی علی گلستانهترجمه 

 

منتظر دیدن آخرین کارنمای دیوید هاکنی  خیسِ باران بینید کهمی صف طوالنی مردمی راآکادمی سلطنتی  بیرون نخست

دیدن  اند،جلوی تابلوها ازدحام کرده با تحسین کهمردم اغلب سالخورده و پولدار  به خاطر خیل کثیر ،در داخل هم هستند.

چرا او رسد: به ذهن می ی این هنرمندالعادهی محبوبیت دیرپا و فوقدربارهبنابراین ناگزیر پرسشی  دشوار است. بسیار هاکار

 انگلیسی دارد؟ یتچنین نفوذی بر ذهن

کنند، ستایش می آمیزمعنا اغراقو به شکلی بی زبانی چاپلوسانه با کارنشریات محافظهویژه به محافل گوناگون و هاکنی را

که سابقاً عضور حزب  یدار هنرکارو  لُرد برای .های ماندگارچهرهدیگر ی چشمی به خاندان سلطنتی و معموالً با گوشه

، برو استتودلاش پرتیبه خاطر حواسجدا از آنکه  نویسد، هاکنی،می تماشاگری هفتگی در نشریهو  کار بوده استمحافظه

ترین وپیکو شیک، سخنخوشاهل موسیقی، ، کتابخوان اتفاقاً  در وضع بد زندگی هم»دلپذیر است: ، و صادق، طبعشوخ

 1«.پوش بریتانیایی استخوش

اش در یادها مانده، آکادمی سلطنتی کارنمایی بزرگ از ی پاپر دورههای فیگوبیش از هرچیز با نقاشی که هاکنیلیدرحا

دهد کارهای اخیر تر هاکنی )که نشان میهای قدیمینما منظرهدر این کار های اخیر او ترتیب داده است.نگاریمنظره

تر مثل تجربیات متقدم ،تابلوها شود.پد هم نمایش داده میاست( و چند ویدئو و اسکیس آی بوده دلمشغولی پایدار هنرمند

در  اشاجزاء هایاوتتف فارغ از را تابلوها یشبکه اگر .اندنظم یافته تر[کوچک هایبومای از شبکه]از  ،هاکنی در فُتوکالژ

ای از ها را در نظر بگیریم، مجموعههم تفاوت ؛ اگردهندشکل میرا  ایموزه ابعادیدر  یکّههایی نقاشی یم،نظر بگیر

 ،امپرِسیونیسم و فوویسم در نوسان استآثار بین پستسبک  اند.نقاشی شده یکسانی بعادکنند که در اهایی جلوه میمنظره

دادن اعوجاج، و با شدت کارکردنونگاردادن و نقش نمیا کشش، اسلوبدر  را هاتکلف این سبکاب مصنوع و بیو شت

مغز هنوز برای بیشتر مخاطبان خشک اما اند؛جدید بوده ها صد سال پیشی اینهمه د.شومی شامل کودکانه به پرسپکتیو

جاودان طبیعت  یدادن چرخهمیان نشانهایی است که موضوع آثار شامل کشتزارها، درختان، و راه هستند. تجدد از یانشانه

شکل های همو گاه ردیف خانه، شدهدرختان قطع، محصولیتحت کشت تک یکشتزارها)صنعت  مالیمها( و ردّ گذر فصل)

 وآمد است.در رفت( رنگ تلفنسرخ یو بادجه

ای هم به صورت شبکه)که آنهاکنی  یهنرمندان آشنا هستند، کار ویدئویبیشتر استعاری ویدئوهای  ماللها که با ای آنبر

به نظر  سرزندهک، و ، سبُقیدبیشکن دندان یپاسخ همچون (ه استروی هم قرارگرفته ارائه شداز هشت کادر دوربین 

؛ اندهای اصلیِ درخشان آرایش یافتهبا رنگ آفرینان تزیینی و پراهمیت،وخیزهای نقشها، در گرماگرم جستترکیب رسد.می

ی حتی قطعه .دکننتقویت میمعنی را ار و بیباسف تقریباً  ینتیجه ها، رنگشوددیده می هانقاشی اینجا هم مانند آنچه در
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آکادمی را  مخاطبان داً نیاز بود، چرا کهجی خودش را دارد ـ که هلهله شودمی تصویرها پخشی زمینهکه در پس هم رقصی

 کرده بود. مفتون طورکه باید و شایدآن

، که در آن سبک و موضوعات اساساً هاکنی هستند تجربیات تکنیکی دیرپای یادآور پدهای آیویدئوها و اسکیس

ی این ترکیب سرنخی درباره اند.عکاسی و کامپیوتر پیوند خورده ]تصویرهای[ یلبهـی او به تکنولوژی تیزگرایانهواپس

کهنه و بیشتر ، بلکه پیش بنهدکارانه از امر کهنه ی محافظهفقط این نیست که او تصویر دهد:موفقیت هاکنی به دست می

هم به چشم  طورکه در تابلوهای منظرههمان .آوردبه زیر یوغ لطف امر کهنه در را که امر نو آمیزددر هم می به نحوی نو را

آن را در  ر خودبه تبحّ  اتفاقی اشاراتبا  رفتار کرده و مالیمتبه با تکنولوژی کودکانه ینقاش با کنجکاوی و هیجان خورد،می

دیگری که  ی ماندگارچهره) 2ن فرایهاکنی مثل استیو بنابراین به زانو درآورده است. فریبنده و صمیمیی ریصوتبرابر 

نهد که دیدن دنیای مدرنی پیش میراهی برای  درآمیخته است( و اعتمادآور بخشاطمینانآرامشی دوستی را با تکنولوژی

 بینی.کنجکاوی، و خوشسرشار است از نور، رنگ، است؛ در عوض  اندوهباری نوستالژخصومت یا کارانه اما بدون محافظه

چشمگیر هاکنی در نبوغ  بهبا اشاره  تماشاگرمقاالت از یکی دیگر رد. خومیفروها را آشفتگی بینیخوشحال، این بااین

روابط عمومی هاکنی اعالم ) 3.نهفته است یچیزکپشت این جاروجنجال کند که اظهار می ،شناساندن خود و آثارش به مردم

 اینکه دیگر بازسازی کند، و ی کهن راورورفتهرنگهای نقاشی تواندکه می ه استرسیدتکنیکی کامپیوتری  به که او کرده

طورکه انتظار همان .استه بود ، دمین هرستآثارشان ساخته ی هنرمندان و تولیددرباره او هایی کهیهکنا یبعضهدف 

هم نمایش آکادمی سلطنتی را  کار، برایان سیولمنتقد محافظه .(را پوشش داده بودند هاهر دوی این هاروزنامه رفت،می

تزیینی،  یهاینقاشیی ازحد بادشدهبیش آمیزاغراق با نمایش ،درآوردن از جماعت آکادمیپولبرای  دانسته بود ابزاری

 به تکذیب دستگاه تبلیغاتی هاکنی متقاعدکردن نیاز دارد،کارانه برای صداقتی که بینشی محافظه 4و ناموزون.نخراشیده، 

 یعرضه یه است، به عالوهانجام شد کارهای زیادی در چنین مقیاس عظیمی، کارنما این دادنبرای ترتیب د.انجاممی

همه بهاین. در فروشگاه آکادمی با نقش آثار هاکنی بندهاییگردن و های چای،سینیها، ها، مدادها، کتابکیفها، ماگ

 .داردوامیهاکنی  تصنعی بیننده را به تأمل درباره ناگزیر

 شاید ساختمان آسیاب کهنه بخشد.می ی تازهجان را کار روستاییبینش محافظه گاه صنعت کهنه و منسوخها، در نقاشی

پایان انگلستان یادآور  مورد درو حتی  ،«شناختندشان را میمردم جایگاه»ای که روزگار گذشتهبخش آخر یادآور مسرتدست

معاصر بسایید یکسر چیز دیگری  سوداگری بر آستان پیشانی اینکه همه،بااین .باشد )به هر قیمت( ی کارگرقدرت طبقه

کشند و باز به که از پس منظره و طبیعت سرک می دید توانمی را ی عمودی و افقیهاهاکنی شبکه اسر کاردر سر .است

سراسر  ها و حصارهاییشبکهکاری فرهنگی، با محافظه یاش این نیست که دورهحرف آیاـ  پیوندندصنعت می[ عالئم]
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، و ، نقد آن بر خالقیتآرتکانسپچوئال جریانتحت تأثیر ها شبکهاین گویی چنان است که  زا، آغاز شده است؟تشویش

 دهند.اشند که روز از پی روز تولیدات استانداردشده بیرون میقرار گرفته ب اشهنرمندان خسته و بیگانه

کارهای  دارنسبت ظرافت برخی منتقدان اند.شدهمتفاوت  های این نمایش آکادمینقد و بررسیبینانه، در حالت خوش

رسد به نظر می 5.ندکنقایسه میم اش در کارهای اخیربرخورد نخراشیده را با های جیغآن رنگ و هاکنیتر امریکایی متقدم

هایی مدید مدتی متوسط جایی که طبقهانگلستان،  آیا در هر صورت ه باشد.گرفت مورد تردید قرارهاکنی  صنعتکه اعتبار 

یافته در میان طبیعت سامان ای روستایی کهزادهی نجیبرویاپردازی درباره ،گری متعهد مانده استهای اشرافیبه ارزش

های نوستالژی، فرهنگ، مطابق انتظار و به طور منظم، زندگی مدرن ؟اشتخواهد د نگه یزیادمدت کند را زندگی می

هنوز بسیاری از شهرنشینان  کند.تولید می گرایانههای بدویو فعالیتی زندگی سنتی، تصورات رمانتیک درباره

 انشهرنشین بخشی از حالبااین ها.کنند، درست مثل زمان امپرِسیونیستهای روستایی تزیین میمنظرههایشان را با آپارتمان

هرچه  کهرا  و هم اعتبار و باورپذیری آن الیی و خوب گذشتهتصور زندگی ط هم شده،وطن جهانیی جهانطبقهجدید، 

اند، سطحی شدهتنزل یافته و  شانبازتولیدبا که  ،تولیدات هاکنی و اما .اندرها کرده است ی آنان جدا افتادههابیشتر از تجربه

 ـ و شاید این کافی باشد. .روی کیف یا سینی چای هستند واقعاً تصویرهایی زیبا

                                                           
( 2۰12ژانویه1۶) تلگرافکند. آلیستار سُک در نوشته است، مطرح می ایونینگ استانداردای که در ی هاکنی، این شکایت را در بررسی. سیوِل، یکی از ستایندگان آثار اولیه5

 ایندیپندنتکنند( است. چارلز دارونت در ی نقاشانی که تفننی نقاشی میای مشهور دربارهاست که به نظرش آثار اخیر شبیه کارهای آماتور نقاشان یکشنبه )کنایه نوشته
 ژانویه( ابراز نگرانی کرده است که این کارنما به شهرت هنرمند ضربه خواهد زد.22)


