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توان به این شکل توصیف کرد: هنرمند اثری را تولید را می این رژیم طورسنتی، هنر تحت رژیم زیباشناختی توسعه یافت.به

ی اش را دربارهزیباشناختی کرد و داوریظاره میناین اثر را  تماشاچیداد. قرار می تماشاچیرا در معرض دید و آن  کردمی

شباهت یا  و خوبی و بدی آن را کرد،سبکی را که این اثر در قالب آن ساخته شده بود تشریح می تماشاچیداد. آن شکل می

دگی به بیان دیگر، هنرمند زن یافت، و قس علی هذا.درمی ی تاریخیشدهشناخته هایاش را به دیگر سبکهتیشبابی

به این  مقایسه و ارزیابی. تماشاچیکرد و هنرمند خلق می را. 3زندگی فکورانه تماشاچیکرد و را تجربه می 2گرانهکنش

هنرمندان خود را در معرض داوری  کرد.، و نه هنرمند، بود که فرایند تولید و مصرف هنر را کنترل میتماشاچیاین ترتیب، 

بخشیدن سبک اینجا او را کنترل کنند. نگاه ،تماشاچیدادن از راه فریب آنان توانستند البته کهکردند. احساس می تماشاچی

ی ورای نگاه هنرمند داشته همواره آگاهی مازاد مشخص و نیز قدرت تماشاچینگاه حال، بااین بود. ابزار اصلیِ هنری 4به خود

ای کامل از تأمل بر نفس، را تصرف کند، هرگز واقعاً به درجه تماشاچیید نگاه هنرمند حتی زمانی که کوش است.

نه  تماشاچیفرد در مقام  اش اسکار وایلد است.مثال خوب ت نیافت.دس هنرمندانه بخشیدن به خویش، و خویشتنداریسبک

شک کل و این بی بیند.صرف کرده است مییافتن به این نتیجه برای دست که هنرمندهم شی را کوش نتیجه بلکه فقط

 کند.نمایش را تباه می

میراث این نزاع و  هنر معاصر نزاعی را بر ضد رژیم زیباشناختی آغاز کرد.گریز از این دام، هنر مدرن در تالش برای 

هم که شده مسیر این نزاع را توضیح  اجمالی و حتی مبهم رید با عبارتی کمابیشبگذا زمان ]نمود[ شکست آن است.هم

ی زیباشناسانه از بین برود، و تماشاچی در بطن استراتژی اصلی این بود که موقعیت امن تماشاچی تخریب شود، فاصله دهم.

اثر هنری در برابر تماشاچی قرار دارد )اثر هنری در . 1فرض بنیادین دارد: رژیم زیباشناختی دو پیش اثر هنری قرار گیرد.

را در طول زمان  5یگانگی با خوداثر هنری . 2بر تماشاچی قرار گیرند(؛ انند در براتومیمقام ابژه؛ اما تئاتر و حتی موسیقی هم 

حفظ دائم مرمّت، در خدمت این هدف است:  هم ایکل نظام موزهغیر از آثار هنری تکرارشدنی مثل موسیقی، کند )حفظ می

تفکر زیباشناختی ممکن  است که قیاس، ارزیابی، و شرایطذیل این  شرایط رطوبت، و غیره(.ی حرارت، درجهنور اصلی، 

                                                           

 و روسی مطالعات استاد ی رسانه، و فیلسوف، و همچنینرداز حوزهپ( منتقد هنری، نظریه1۹4۷ ،متولد برلین ،Boris Groys) گرُیس . بوریس1
 ـ م. است نیویورک دانشگاه در اسالوی

2. vita  activa 

3. vita  contemplativa 

4. self-stylization 

5. self-identity 



از تانگ یا چیزهایی ی های چینی دورهی نوزدهمی را با گلدانتوان یک نقاشی فرانسوی سدهمیای خوب شود: در موزهمی

شان، نگیشان، عملکرد فرهاریخیگرفتن خاستگاه تمقایسه کرد و دقیقاً هم بر حسب سبک مقایسه کرد، با نادیده این قبیل

 و غیره.

هنر به . 2شد؛  بدل به رویداد سر باز زد و بودنهنر از ابژه. 1از دو جهت تحلیل رفتند:  ی بیستم، این شرایطول سدهدر ط

شدن به بخشی از خودِ با بدل تماشاچی چی را هم در بر گرفت ـ و در نتیجهبدل شد، بدین معنا که تماشا« کلی»دادی روی

 دست داد. آنموقعیت خودآیین خود را در برابر  رویداد،

مندترین هوم را به نظاماین مف( 5۰تا1۹4۹) 6«اثر هنری آینده»اش با نام ایی برنامهرسالهدر  نخست، ریشارد واگنر بود که

طبق نظر  .نگاشتآلمان  1۸4۸انقالبی  قیامپایان در زمان تبعید به زوریخ، و پس از  را این متن واگنر کرد. شکل مدوّن

این مسئله را پیش اش درست در آغاز رساله واگنر .عیارتمامخواهد بود، اثری کلی و  ۷واگنر، اثر هنری آینده اثری جامع

هنرش را است که کامالً از زندگی مردمان جدا شده و  یست )خودمحور(اگوئ هنرمندی ی اوعی زمانهنو مندِهنرکشد که می

اکنون او »متفاوت باشد: ]اما[ هنرمند آینده باید یکسر  .استمُد  و در این کار پیروکند؛ صراً برای لذت اغنیاء مشق میمنح

د؛ او خود را تسلیم عشق به این یا آن چیز خاص نخواهد کرد، بل شابو نامشروط امر جهانی، راستین،  خواستار تواندمی فقط

 ۸.«کندمحور( تبدیل میدارد. این است که اگوئیست را به کمونیست )اشتراکگسترده تفویض می عشقِ خویشتن را به خودِ

های اش را به قلهاش را، شرح صعود کاملی طرد خودمحوریترین مرحلهآدمی بازپسین و کامل»نویسد: واگنر بیشتر می

آمد اش، پیبا مرگ ضروری اش، بلا مرگ تصادفیهم نه بآن محوری تنها با مرگ خود بر ما نمایان تواند کرد؛ وجهان

تواند بدان ترین چیزی است که آدمی میاش. گرامیداشت چنین مرگی باشکوههایش، بازپسین تحقق هستیمنطقی کنش

شدن را روی صحنه کند و اجراءگری که این قربانیاینجا، میان قهرمانی که خود را قربانی می مسلماً ۹«.دست یازد

 درام موزیکال بود.« اثر هنری جامع»برداشت واگنر از ماند ـ ازد، تفاوتی باقی میسبازمی

صرفاً » اجراءگرآورد؛ چراکه این تفاوت را برای اجراءگر به تعلیق درمی« اثر هنری جامع»حال واگنر اصرار دارد که بااین

ای که او با این کند؛ به اندازهکند، بلکه درس اخالقی وی را تکرار میشده را در اثر هنری بازنمایی نمیکنش قهرمان تجلیل

اش کند که همچنین فرمانبردار ضرورتی است که فردیت هستیاش اثبات میشدن به شخصیت وی در کنش هنریتسلیم

 یکردن دوبارهی راهی برای همگاملهمنزرا دقیقاً به« اثر هنری جامع»یگر، واگنر به بیانی د 1۰«.بلعدرا یکسر فرو می

شود، زیرا سبک شخصی ی خود محدود میوبهکه به ن ایداند ـ بازنماییمی اشمحدودیت وجود بشر با بازنمایی فرهنگی

د. شوکنندگان حل میر جمع شرکتدسبک شخصی  کند.را متوقف می را نابود و خویشتن خود پذیرههدا، شخصیت مشخود

                                                           
6. Das Kunstwerk der Zukunft 

۷ .Gesamtkunstwerk ی هنرها اثری یکپارچه که از تلفیق همه«. »عیارکار هنری تمام»یا « اثر هنری جامع»: اصطالح آلمانی به معنای
 ـ م. (1۰۷1: 2، جالمعارف هنردایرة)نک: رویین پاکباز، « )هنرهای زیبا، هنرهای نمایشی، رقص، شعر، و موسیقی( ساخته شده باشد

8. Richard Wagner, The Art-Work of the Future and Other Works, trans. W. Ashton Ellis (Lincoln, NE: Bison 

Books, 1993), 94. 

9. Ibid., 199. 

10. Ibid., 201. 



ناپدید ی زیباشناختی فاصله کند.مهارت هنرپیشگی خود تالش نمی دنکشیرخبهی برا کس برای خلق شاهکار یااینجا هیچ

نیازمند و عشق  شود.کند، به عشق عام و جهانی متصل می]در ساخت این اثر جامع[ شرکت میشود، زیرا هرکسی که می

 شود.ارزیابی زیباشناختی منفصلی را مانع میکند که هرگونه امکان عشق اُلفتی ایجاد می؛ یستن سبک

مرگ را پسِ پشت ی زندگی است و اثر هنری جامع موزه نیست، بلکه تنها دربرگیرندهتر باشد: و چیزی که حتی شاید مهم

این بدان  کلیّت زندگی و زیستنی که هیچ بیرونی ندارد.تِ اینجا و اکنون است، اثر هنری جامع کلیّ تِکلیّ گذارد.خود جا می

 ساختنِ  واگنر از لذتِ شود.کند ناممکن میتأملی ناب را تجربه میغرض و منفصلی که موقعیت تماشاچی بیمعناست که 

فرد  .داردخارج از خود ن فرضی از تماشاچیِزند که هیچ پیشیله یا چنین چیزی( حرف میهنر )رقصیدن، آوازخواندن در قب

چیز و و این احساسی است که همه خواهد این احساس را جشن بگیرد.رقصد، زیرا سرشار از حیات است و میخواند و میمی

 گیرد.کس را در بر میهمه

 شبیه به آنچهاصطالح بدوی است، بههای فرهنگ در جشنشدت یادآور توصیف مراسم از اثر هنری جامع بهواگنر توصیف 

در هر دو  شود.وسطایی یافت میال قرونباختین از کارناویا در توصیف میخاییل راجر کایلُیس  11انسان و امر قدسیدر که 

ای نهرحمابیی آشکارا اینجا جنبه پذیرند.ای را نمیمورد با رویدادهایی سروکار داریم که هیچ موضع خارجی، هیچ تماشاگری

نویسد واگنر هم می توان آن را در کایلُیس یا باختین هم یافت:وجود دارد که میدر توصیف واگنر از اثر هنری جهانشمول 

 و دشمنان مردم دقیقاً اشخاصی که مردم حق و حتی وظیفه دارند تا دشمنان مردم را سرکوب کنند و حتی از بین ببرند.

الگوی اثر پس واضح است که  شوند.مانند و جذبه و حظّ مشترکی را با دیگران سهیم نمیل ]از جمع[ میمنفضهستند که 

انقالب یک اثر هنری  است که او )پیش از تبعید به سوییس( در آن شرکت داشت. 1۸4۸هنری جامع برای واگنر انقالب 

حتی اگر در نظر نخست متناقض بنماید،  پذیرد.ای را نمیگیرد و هیچ موقعیت بیرونیکس را در بر میرا همهجامع است؛ زی

محض )که  ایابژهآنکه جایاو بهبه عبارت دیگر . ترشود نه ضعیفقدرتمندتر میاش سبک شخصی کردنتخریببا هنرمند 

هنری گفته  گاردی اَوانهلوهان دربارچنانکه مارشال مک شود.نیز هست( باشد، به سوژه بدل می تحسین و ستایشی ابژه

 کند.مکان مینقل مراقبتت، اینجا هنرمند از برج عاج به برج اس

 یماد به دنیای این قهرمان مرگی و هبوطگر نقش قهرمان اصلی کل اجرای نمایش خویشاءاجردر واقع، طبق نظر واگنر، 

و همکاران ی دیگر اجراءگران همه کند.هدایت می ، هبوطی که با مرگ نمادین قهرمان بر روی سِن بازنمایی شده است،را

بنابراین، واگنر از این اجراءگر قهرمان آورند. شان را به دست میایثاری اهمیت هنریاه شرکت در این آیین خویشر فقط از

تحت نام  شدن خودشرا منحصراً با هدف نمایش ایثار و قربانیای از همیاران کند که مجموعهای یاد میی خودکامهمنزلهبه

ای، هیچ یادبودی، هیچ ادامه دیگر یابد. اینجای ایثارگرانه پایان میع در صحنهاثر هنری جام بسیج کرده است. این مجموعه

اثر هنری جامع بعدی با  شود.ی هنری منحل میمجموعه اجراءگر در کار نیست.ـهیچ نقش بیشتری برای خودکامه

                                                           
11. Man and the Sacred 



ن دیگر، اثر هنری جامع همواره به بیا ی دیگری در نقش اصلی.خودکامهـ، با اجراءگرشودخلق می ی هنری دیگریمجموعه

 گذارد.فقط خاطراتی مبهم پشت سر خود به جا میاش قطعی است: و انحالل اساساً موقت و محدود است.

ـ  نیافته باقی ماندهتحققاو ی و بنابراین پروژه شده محاطتئاتر سنت  بای هنری واگنری توان گفت که تجربهمی امروزه

شدن به بخشی از اثر هنری جامع، اچیان را در بر نگرفته است: آنان هنوز در برابر سِن قرار دارند. برای بدلواقع تماشزیرا به

افتد. نام های معاصر و فضاهای هنری اتفاق میدقیقاً چیزی است که در موزهباید تماشاچیان را به صحنه وارد کرد. و این 

 .در نقش خودکامه 12است، با کیوریتور ی کیوریتوری، پروژهجامعمعاصر برای اثر هنری 

ی اثر هنری جامع بود که ی کیوریتوری در هنر معاصر، هارالد زیمان، آنقدر مجذوب ایدهمبتکر برنامهتصادفی نبود که 

ی کیوریتوری و کارنمای سنتی اما تفاوت اصلی میان پروژه برگزار کرد. 14تمایل به اثر هنری جامعبا عنوان  13ییکارنما

شده دهدانمایش کارهایکند. فقط برخورد میطرف و بی عادیی فضایی منزلهبه با فضای خود کارنمای سنتی چیست؟

طور بالقوه جاودان و حتی به عنوان چیزهایی به کارهای هنری شوند.در آن نمایش داده می اند، نه فضایی که آن کارهامهم

یستگاهی است که این فضا صرفاً ا و تصادفی. همچون فضایی محتملشوند؛ اما فضای نمایش دی درک و دریافت میرمَسَ

متقابالً چیدمان، خواه  نشینند.در آن از سرگردانی در دنیای مادی، موقتاً به استراحت میس برنفْمتکی آثار هنریِ جاودان و

 کند.را ثبت می محتملدر این فضای مادی  شدهدادهچیدمان هنری یا خواه چیدمان کیوریتوری، کارهای هنری نمایش

ها را در خدمت کند و آنشده را بدل به ابزاری میدادهی کیوریتوری اثر هنری جامع است؛ زیرا تمام کارهای نمایشپروژه

ی تواند شامل همههمزمان، چیدمان هنری یا کیوریتوری می گیرد.هدف مشترکی که کیوریتور مدوّن کرده است به کار می

ی این همه های زندگی روزمره، اسناد، متون، و دیگر چیزها.د، اعم از کارها یا فرایندهای هنری زمانمند، ابژهها شوانواع ابژه

آیند که بینندگان و دهند و در خدمت آفرینش کلی درمیشان را از دست میعناصر و نیز معماری فضا، صدا، یا نور، خودآیینی

شوند که به خدمت سناریویی ندی میزمانم پایدار از نوع سنتی تبدیل به آثارهنری س آثار گیرد. پتماشاچیان را نیز در بر می

به  شانتفسیرکند ـ چراکه آن آثار را در طول زمان نمایش چیدمان دگرگون می تفسیرآیند، سناریویی که درمیمشخص 

پس در نهایت، هر  .]در طول زمان[ یافتنکند به جریانشوند وابسته است. و این بستر شروع میبستری که در آن ارائه می

 دهد ـ ناپایداری خود را.، خود را نشان میمحدود تصادفی، محتمل، اتفاقی، ای ویژگیی کیوریتوریپروژه

 قالب در که است هنجارمندی سنتی هنر تاریخ روایت با کردنفتمخال ضرورتاً  کیوریتوری یپروژه هر هدف واقع، در

 دست از را خود مشروعیت کیوریتوری یپروژه ندهد، روی مخالفتی چنین اگر. است یافته تجسد هاموزه دائمی یمجموعه

سادگی هیچ کند بهمتداول را بازتولید و تصویر هنریِ ای که صرفاً روایت تاریخشدهـ کارنمای مشخصاً کیوریت دهدمی

 جدید، کیوریتور. کند نقض را پیشین یپروژه باید بعدی کیوریتوری یپروژه دلیل، همین به معنایی نخواهد داشت.

 از به شکلی فزاینده معاصر هایموزه راستا، این در. کندپاک می را پیشین یِخودکامگ هایپارد که است جدید یاخودکامه

                                                           
12. curator 

13 .exhibition  عمل نمایش کار هنری( در برابر یا( کارنماgallery )ـ م. یا نمایشگاه )محل نمایش کار هنری 
14. Hang zum Gesamtkunstwerk (1984) 



 تغییر( گذرا جامع هنری آثار) گذرا کیوریتوری هایپروژه برای هاییصحنه سوی به دائمی هایمجموعه برای فضاهایی

 و سیال را هنر ـ آورند جریان به را هنری هایمجموعه که است آن گذرا کیوریتوری هایپروژه این اصلی هدف و. کنندمی

 .کنند همگام زمانه جریان با

 یافتتاحیه به شکلی همان به مردمان ما یزمانه در واقع در. زنندمی حرف هاموزه شدنتئاتری از کرّاتبه روزها این

 اند؛کرده انتقاد هاموزه شدنتئاتری این اغلب از .رفتندمی اپرا یا تئاتر هاینمایش اول شب برای سابقاً که آیندمی کارنماها

در واقع، امروز موزه دیگر فضایی  .ببیند معاصر سرگرمی صنعت با موزه ارتباط ای ازآن را همچون نشانه فرد مایل است زیرا

رویدادهایی که موزه  افتند.پایدار نیست؛ بلکه جایی شده است که چیزها در آن اتفاق میی چیزهای برای غور و تأمل درباره

، هافیلم ها، مطالعات، نمایشکنفرانسها، ی هنر معاصر محل سخنرانیهای کیوریتوری نیستند. موزهکند فقط پروژهبرپا می

تر از بیرون امروزه جریان رویدادهای درون موزه اغلب سریع ، و چیزهایی از این دست است.ها، تورهای آموزشیکنسرت

تر از جریان رویدادهای بیرون دیوارهایش است. ضمن امروزه جریان رویدادهای درون موزه اغلب سریع دیوارهایش است.

 م در این یا آن موزه چه خبر است؟از خودمان بپرسی ایمادت کردهآنکه ما ع

تماشاچیان تئاتر در موضع بیرونی در مقابل  ای میان فضای چیدمانی و فضای تئاتری وجود دارد.هرحال تفاوت عمدهبه

ی معاصر رویای براین، موزهبنایابند. شوند و خود را درون امر نمایشی میمانند ـ در موزه آنان وارد صحنه میصحنه باقی می

بخشد که در آن هیچ مرز روشنی میان صحنه و فضای مخاطبان نیست ـ رویایی که خود مدرنیستی تئاتری را تحقق می

 طورکامل متحقق کند.به تئاتر هرگز موفق نشد

کیوریتوری سخن بگوییم؟ چنین ی ی سبک پروژهتوانیم دربارهاما حاال اجازه بدهید پرسش بعدی را طرح کنیم: چگونه می

شده های معاصر و کارنماهای کیوریتچیدمان ای فقط بخشی از یک جریان نیست، بلکه خودش هم در جریان است.پروژه

شوند. این بدان معنا است که ها را شامل میها، اجراها، و از این قبیل رسانهاغلب بیشتر اوقات موسیقی متن، ویدئوها، فیلم

توان دوباره به نمایش ها را همچنین نمیتوانند ثابت و ایستا باشند. آنها نمیکنند. آنها با زمان تغییر میاین چیدمان

 نمایش مجدد و بازسازی توانمیشک بی درآورد؛ زیرا بسیار مکانمند و بسیار وابسته به نوع خاصی از تکنولوژی هستند.

اخیراً چنان نمایش اش آزمود. ها و توضیحاتباقیماندهته است، برمبنای که اجرای آن پایان یاف را ای کیوریتوریپروژه

نمایشی که در شد در ونیز دید، در بِرن( می 1۹6۸« )شوندها به فرم بدل میوقتی نگرش» در قالب کارنمایای را دوباره

که موجی ازاجرایی شده بود ـ تاجاییای باین اثر بسیار خوب ساخته و بسیار حرفه بازاجرایی شده بود. 15فونداتسیونه پرادا

 1۹6۰ی شد که به دههکردند: آه! چقدر عالی میبرخی از مردم گمان می تری از نوستالژی را برانگیخت.جدید و حتی قوی

 بدل فرم به هااندیشه وقتی» واالی ریاضت با قیاس در همچنینانگیز آن را تنفس کنیم! برگردیم و دوباره اتمسفر شگفت

 بازدیدکنندگان همزمان،). است مزخرف چقدر اشوقالقیل همهآن با ونیز ینالبی خود به مربوط چیزهای یهمه ،«شوندمی

 (.داشتند عالقه زیبایشان هایلباس آن با پرادا راهنمایان به فقط و یافتند پاافتادهپیش و کنندهخسته را کارنما ترجوان نسل

                                                           

15 .Fondazione Pradaبا تمرکز بر هنر معاصر آغاز کرد ـ م. کار خود را 1۹۹۰ی ی دهه: بنیادی مستقر در شهر میالن که از میانه 



ی( آن هم ناممکن درآوردن دوبارهنمایشبازتولید )به ای کیوریتوری ناممکن است.بازسازی پروژه دهد کهاین نشان می

ی آنی و شود. عالوه بر این، تجربههای کیوریتوری متفاوت هم ناممکن میی زیباشناختی میان پروژهاست. پس مقایسه

ه زمانی محدود برای ماندن درون فضای چیدمان ما همیش تواند نسبی باشد.ی کیوریتوری فقط میز پروژهشخصی ما ا

اش را نیز توانیم گسترش کلیهای ممکن و مسیرهای متفاوت ببینیم ـ و نمیی زاویهتوانیم این فضا را از همهداریم، نمی

ان با آن اش تکیه کنیم ـ حتی اگر همان زمای کیوریتوری ناچاریم که به مستنداتپس برای فهم تمامیت پروژه دنبال کنیم.

تواند در فضای کارنما و غیره ی پروژه که نمیوریتوری را بخوانیم و با تاریخچهی کیمجبوریم بیانیهمواجه شده باشیم. 

اش ماند مستنداتهای کیوریتوری هم تنها چیزی که باقی میطورکامل بازنمایی شود آشنا شویم. پس از پایان پروژهبه

این مستندات هم معموالً نسبی هستند ـ زیرا دوربین هم گاری در قالب فیلم، یا وبسایت. خواهد بود: کاتالوگ، یا مستندن

بینیم، هایی از چیدمان را میکردن به مستندات، فقط پارهبا نگاههای این فضای کلی فیلم بگیرد. تواند از تمام زاویهنمی

بینیم، و اش را میهای مهم تاریخچهفقط لحظه مشاهده بوده است.هایی مشخص را که این چیدمان از آن قابلزاویه

 توصیفی نسبی را از چگونگی عملکرد آن.

ها، ها، عکسای شامل نقاشیی عناصر چنین پروژه، و از همهی کیوریتوریی زیباشناختی ما از پروژهبه عبارت دیگر، تجربه

توانیم ی مستندنگاری شکل گرفته است. ما فقط میاسطهوبهها، و مانند آن، از ابتدا های متن، متنها، ویدئوها، موسیقیفیلم

بازبینی کنیم. حاال: چنین آرشیوی همیشه ناقص است و مستندات همیشه سبک اش این پروژه را از راه آرشیو مستندات

و مستندات آرشی کنیم، هماهنگ نیست.خودشان را دارند که لزوماً با سبک کارنما، با هر معنایی که ما از سبک مراد می

های متفاوت )برای مثال در روز است ـ از آنجا که تکنولوژی ما در حال تغییر است، مستندات در رسانهپروژه هم همیشه به

راستی بنیادین شان را به روشی بهو این مسئله سبک شوند.های سبکیِ متفاوت، و... ارائه میقالب دیجیتال(، با شکل

 کند.دگرگون می

هرروز بیشتر در کنار آثار هنری سنتی  کارنماهای هنر معاصر رو ظاهری نیست.هیچی خود فرایند هنر بهدربارهو این پرسش 

های بعداً پروژه شوند.ها میهای بلندمدت هنری، و نیز دیگر کارنماها و چیدمانشامل مستندنگاری اجراها، رویدادها، و پروژه

پس  گیرند.ی عناصر خود به کار میمنزلهها را بهشوند و آنوریتوری پیشین میهای کیکیوریتوری شامل مستندنگاری پروژه

کند. تولید ی آثار هنری را هرچه بیشتر ناممکن میشناسانههایی داریم که تحلیل سبکای از مستندنگاریما اینجا الیه

شان دود هستند ـ حتی اگر روش ارائهی آرشیوها از نظر سبکی نامحاما همهشود. هنری معاصر بر آرشیو خود منطبق می

به نظر  ی منظمضمن آنکه مستندنگاری هنر شبیه به مستند بوروکراتیک بتواند در هر مورد جزئی از نظر سبکی متفاوت باشد.

 های بوروکراتیک معاصری منظم، مانند آنچه در همایشپاورپویت یارائه به ایطور فزایندهاش بهزنماییخواهد رسید ـ و با

 شود.معمول است، شبیه می

شدن سبک هنر معاصر با اینترنت هم، به عنوان فضایی که هنر معاصر در آن ارائه زمان مبهمشدن و همیکدستاین 

کنم که اینترنت سیستم هنر را به همان روشی دگرگون کرد که عکاسی و سینما شود، سروکار دارد. در واقع فکر میمی

ی موزه هم، به عنوان نهاد نظام سنتی هنر، گفت. توان دربارهچنین چیزی را می رگون کردند.سازی را دگنقاشی و مجسمه



توان ادعا کرد که در مورد اینترنت، تماشاچی میشک بی موزه را در نمایش تاریخ هنر از اعتبار انداخت. کارکرداینترنت 

رود. و بنابراین بازدیدکنندگان اصالت نیز از دست میی دهد ـ پس هالهدسترسی مستقیم به آثار هنری اصل را از دست می

وجو اند تا جام مقدس اصالت و وثوق را جستهای هنر دعوت شدهدارشدن سفری زیارتی به سوی موزهموزه برای عهده

هنری دقیقاً از توان یادآور شد که طبق نظر والتر بنیامین، کسی که در اصل مفهوم هاله را پیش نهاد، آثار اما اینجا می کنند.

 اکنون و اینجا در ثبت اصلی محل از را هنری هایابژه پیش، از موزهدهند. شان را از دست میشان هالهشدنایراه موزه

 از هاییکپی پیش، از شوند،می داده نمایش هاموزه در که ایهنری آثار بنیامین، برای بنابراین. است زدوده شانتاریخی

بازنوشت  ی بری هنربازنوشت آثار هنری در چارچوب موزه معنا، این در. شاناصالت اصلی یهاله از تهی ـ هستند خودشان

 تخصصی هایوبسایت و اینترنتکند. جوید و آن را از پیش مجسم میتقدم می های مختص هنرها در چارچوب وبسایتآن

 انتظار فرهنگی منتقدان از بسیاری روازاین. دهدمی امتداد شد آغاز هنری هایموزه در که را هنر از زداییهاله فرایند هنر،

 دیجیتالی مجازی هایآرشیو تریندردسترس و ترینارزان با و ناپدید سرانجام هنر عمومی هایموزه که دارند هنوز و داشتند

 ترپرخرج هرروز که هنری بازار بر مؤثر خصوصی دارانمجموعه با اقتصادی رقابت از هاموزه این چراکه ؛شوند جایگزین

 .اند ناتوان شودمی

 توییتر، اجتماعی، هایرسانه صفحات ها،وبالگ در نیز بلکه ها،موزه هایوبسایت در فقط نه مربوط اطالعات یافتن برایما 

 اینترنت در را هایشانفعالیت و بینیممی را هایشانوبسایت کنیم، بازدید هاموزه از آنکه از بیش ما. کنیممی وجوجست غیره و

 تاریخ که جهانی، هنر تاریخ نه معاصر یموزه بنابراین. کندمی عمل وبالگ مثل اینترنت در موزه همچنین. کنیممی دنبال

 نه اینترنت اینکه همه از ترمهم اما. کندمی ارائه( اندشده پا بر موزه در که رویدادهایی از ایزنجیره همچون) را خودش هنر

توان روی ها را میهای دائمی موزهمجموعهشک بی .دارد نسبت موزه با مستندکردن ینحوه در بلکه بازنمایی، ینحوه در

 توان مستند کرد.موزه را فقط می هایاینترنت بازتولید کرد، اما فعالیت

مستندنگاری کرد؛ زیرا آنان در طول  کنند را همتر تولید میتوان کار هنرمندانی که آثاری هنری به روشی سنتیمیضمناً 

و این امر، این امکان را فراهم  گیرند.کم از کامپیوتر شخصی بهره میشکلی فزاینده از اینترنت یا دستفرایند کارشان به

ت. اینجا پذیر اسگیری از تکنیک دیجیتال مشاهدهرا از آغاز تا انجام دنبال کنیم؛ زیرا بهره آورد که کل فرایند تولید هنرمی

دور از انظار عمومی طورسنتی هنرمند اثرش را در استودیوی خود بهبه شود.ولید و نمایش هنر زدوده میمرز سنتی میان ت

دهد که مدت زمان غیاب را در خود انباشته و جمع نتیجه، محصول، یا اثری هنری را نمایش می کند ـ و سپستولید می

چیزی این دقیقاً  نامیم ـ در حقیقتیند خالق میدهد که آن را فراچیزی را تشکیل میاین زمان غیاب موقت  کرده است.

گوید که هنگام خواب عالمتی را ی شاعری فرانسوی میآندره برُتُن داستانی درباره نامیم.فرایند خالق می است که آن را

ک سنتی از کار ادرا این داستان «.ار استلطفاً سکوت را رعایت کنید؛ شاعر در حال ک»زد با این مضمون: روی در می

ی مؤلف آگاهانه و حتی دور از نظارت عموم نظارترو که دور از است ازآن انه، خالقانهکند: کار خالقرا خالصه می انهخالق

این فقط در پایان د. یانجامطول ب به عمر ها، و حتی تمامها، سالزها، ماهد. این زمان غیاب ممکن است روشوانجام می

الی کاغذهایش پیدا کنند. اش البهی اثری را دارد ـ شاید آن را پس از مرگاست که نویسنده امید به ارائه ی غیابدوره



نماید که از هیچ سر بر آورده بپذیرند، زیرا چنین می انهپس از چنین غیابی ممکن است اثری را به عنوان کار خالق فقط

 بازبینی هستند.مشاهده، و قابلهای کار اشتراکی، قابلتر در کل محلهمه، اینترنت و کامپیوبااین است.

ی هیچ محصولی ندارم. از پیش، فرایند کار های منِ هنرمند را دنبال کنند، نیازی به ارائهاگر مردم تمام مدت فعالیتامروزه، 

خود را به انجام برساند در این من به محصول من تبدیل شده است. هنرمند گمنام بالزاک که هرگز نتوانست شاهکار 

توانست این شاهکار را مشمول خود کند و آن ـ مستندکردن تقالهای او می 16خوردوضعیت جدید به هیچ مشکلی برنمی

مستندکردن کنش کارکردن روی اثری هنری، خودش قبالً اثری هنری است. در واقع زمان به  زد.هنرمند شهرتی به هم می

وقفه. اگر هنر به جریان افتاده باشد، در مشاهده برای نظارتی بیمکان بدل شده است، یعنی فضایی قابلی اینترنت به وسیله

کردن آن کنش. مستندنگاری به جریان افتاده است. در این وضعیت، کنش مقارن است با مستندکردن و ثبتـشکلی از خود

یابند و بالفاصله در دسترس همگان در ترنت گسترش میشود که از راه اینکردن به اطالعاتی بدل میو همزمان، ثبت

همه مولّد باقی تواند هیچ محصولی تولید نکند و باایناین بدان معنا است که هنر معاصر می د.نگیرسراسر جهان قرار می

 بماند.

هنر نیز  بر ه نه فقط تولید هنر، بلکه نظاره و تعمقآنچه در این میان حتی اهمیت بیشتری دارد این است کاما 

گیری حقیقت تجربی بازتاب کردن در پیکردن در برابر عملمقاومت سنتی نظاره و تعمقتحلیل است. وجو و قابلجستقابل

پس از آنکه من به تصویری نگاه کنم کسی  گذارد.ی نظاره و تعمق باقی نمییافته است: چشم انسان هیچ ردی بر ابژه

پذیر من را روی تصویر بیابد. اما اگر من چیزی را در اینترنت ببینم این ردپاها مشاهدهای نگاه تواند ردپای مورچهنمی

ردیابی کردن تصویر و...، مجبورم روی آن کلیک کنم. تمام این کارها قابلهستند. اینجا برای دیدن چیزی، مثالً برای بزرگ

درون رویداد  شود. تماشاچی درکر به عمل بدل میکند. تفحیات نظرورزانه را به حیات فعال بدل میهستند. بنابراین اینترنت 

 شود.بودگی او متزلزل میبیرون .افتدگیر میهنری 

های کنترل ما فراتر رفته است. ما تمایل داریم از اینترنت به عنوان جریان اطالعات نامحدودی صحبت کنیم که از محدوده

کردن جریان کردن و وارونهمکانی برای جریان اطالعات نیست؛ بلکه ماشینی است برای متوقف اما در حقیقت اینترنت

ی اینترنت الکتریسیته است. و ذخایر الکتریسیته هم ای بیش نیست. واسطهناپذیربودن اینترنت افسانهاطالعات. مشاهده

ی شمار محدودی از تیبانی کند. اینترنت بر پایهتواند جریانی نامحدود از اطالعات را پشمحدود است. پس اینترنت نمی

هایش و ی محدودیتوری آن دقیقاً بر پایهبهره های همراه، و دیگر تجهیزات استوار است.ها، کامپیوترها، تلفنها، پایانهکابل

                                                           

انگیز، حکایت نقاشی کهنسال و آشفته به ( اشاره دارد. این داستان حیرت1۸45)« شاهکار گمنام». نویسنده به داستانی کوتاه از بالزاک با نام 16
کند که ده سال تمام درهای کارگاه را به روی خود بسته و دست به خلق اثری سترگ برده است. روزی نیکال پوسن نام فرِنهوفر را بازگو می

بینند روند؛ اما آنچه میشان، میدن تابلوی فرنهوفر، این نقاش مورد ستایشجوان و نقاشی میانسال به نام پورپوس پس از اصرار فراوان به دی
ی توان و نبوغ و کارگیری همهی ما که تابلو را شاهکار و ماحصل بههای درهم و برهم و آشفته. نقاش پیر و کارکشتهبومی است پر از قلمضربه

یابد. ی خود را یکسر بربادرفته میسالهبرد، حاصل کار و تنهایی دهپی می دانست، پس از آنکه به تردید دو دوست خودهای خود میآموزه
کشد و خود نیز در اش به آتش میکنند، در اوج ناامیدی و نفرت تمام آثارش را در کارگاهاش او را ترک میهنگام، وقتی دوستانبنابراین، شب

 میرد ـ م.میان آتش می



کنند. امروز میاین را اثبات « گوگل»وجوگری همچون اش قرار دارد. موتورهای جستپذیریی مشاهدهبنابراین بر پایه

گیری شنویم. اما نظارت چیزی خارج از اینترنت یا صرفاً بهرهویژه نظارت آنالین، بسیار میی نظارت، بهی رشد درجهدرباره

کردن است. اینترنت جریان اطالعات را خاص تکنیکی از خدمات اینترنت نیست. اینترنت در ذات خود ماشینی برای نظارت

کند؛ بنابراین هر کاربری را در معرض نظارت بالفعل یا بالقوه قرار پذیر تقسیم میردیابی، و برگشتبه عملیات کوچک، قابل

 کند.ایجاد می ، و قابلیت مستندنگاریشفافیت سرتاسری پذیری،پذیری، دسترسیاز مشاهدهدهد. اینترنت بستری می

شکلی زیباشناختی نامحدود مستند بهما، آرشیوهای  برای انظار انسانی گردد.اینجا مفهوم سبک به مسیری مشخص بازمی

حال مفهوم سبک ی کارنمای هنر معاصر آشکار و واضح است. بااینهمگنی زیباشناختی هنر معاصر بر هر بیننده هستند.

همچنان ، شودمان نیز میهای هنریمان که شامل فعالیتیل الگوریتمی فعالیت اینترنتیتحل برای برای نگاه الگوریتمی،

های زندگی و الگوهای رفتاری مشخص صحبت کرد: چطور و ی سبکتوان دوباره دربارهاینجا واقعاً می .خواهد بود مطرح

پذیر هستند، ها مشاهدههای زندگی فقط برای الگوریتمکنیم و... . اما این الگوها و سبکخریم، چطور سفر میچه چیزی می

 جا اینآنان سخن گفتم ـ اما این ام ازرسیم که در ابتدای صحبتهای نامتقارنی میبه نگاهها. اینجا دوباره نه برای انسان

حجم مستندنگاری نگاه تماشاچی سنتی را گیر انداخته است ـ این  شوند.جا میهای نامتقارن در سطحی متفاوت جابهنگاه

 تواند از آن بگریزد.ای است که این نگاه نمیتله

گیر  ،های کالن را به کار گیردداده تواندمی کهرا، نگاهی  نگاه الگوریتمی تواندها نمیی از مستندنگاریهر حجم حال،بااین

ی زندگی خصوصی هنرمندان، کیوریتورها، و بینندگان و... را به این نگاه حتی اطالعاتی دربارهجلویش را بگیرد.  بیاندازد و

 نیست. امروز تنها شود ـ اما سبکی که به چشم ما مشهودهوم سبک ظاهر میافزاید. اینجا دوباره مفمستندنگاری هنری می

ی هنر معاصر را تواند کل طیف گسترده، الگوریتم است ـ زیرا فقط الگوریتم است که مینگار هنر، منتقد، و تاریختماشاچی

دهد. در مسیری مشخص، این نوعی ی آثار هنری خاص شکل بررسی و تحلیل کند، و بنابراین قضاوتی آگاهانه را درباره

کردند؛ امروز آنان برای الگوریتم های میانه، هنرمندان برای خداوند کار میهای میانه است: در سدهبازگشت به شرایط سده

 کنند. ـکار می


