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شــماره۱۳  زمســتان  ۸۸
۹۳

فصلنامه تحليلي- پژوهشی

 مطالعه موردي شش اثر هنر جديد 
در موزه هنرهاي معاصر تهران

 
دکتر احمد نادعليان **

 
 کرم ميرزايي *

چكيده
نخستين چالش هايي که موزه هاي هنري معاصر با آن مواجه شده اند ارائه و نگه داري آثار هنر جديد 
است.هنر جديد که در نيمه دوم سده بيستم ميان هنرمندان جوان رواج يافته بود، کم کم طرفداراني در ميان 
هنرمندان پيدا کرد. اين هنرمندان با تاکيد بر ايده هاي نو، خالقيت و مفهوم گرايي در آثار هنري جديد و 
گوناگوني در روش هاي ارائه و کاربرد وسيع از رسانه ها در پي وانهادن قيدهاي هنر مدرن بودند.  بنيان 
هنر جديد بر موزه گريزي، رواج هنر ميرا، استفاده گسترده از اشياء حاضر و آماده، دخالت هنرمند در 
محيط پيرامون اثر، امکان مشارکت مخاطب در خلق اثر هنري و استفاده از فنا وري هاي نو  استوار است. 
هنر معاصر با ويژگي هاي منحصربه فرد خود، بخشي از تاريخ هنر ما را تشکيل مي دهد و براي ارائه، 
حفظ و نگه داري از آن به موزه نياز است. ارائه، نگه داري، پژوهش و آموزش در رابطه با مجموعه ها و آثار 
هنري، کارکردهاي اصلي موزه ها به شمار  مي آيند. موزه هاي هنر معاصر يکي از گونه هاي مهم موزه ها 
هستند که بسترهايي را براي کارکردهاي فوق در رابطه با آثار هنرمندان معاصر  فراهم مي آورد. سرآغاز 
چالش هنر جديد با  موزه ها به ماهيت ذاتي اين دو باز مي گردد. ويژگي ذاتي موزه هاي متعارف نگه داري 
و ارائه اشياء و آثار است  در حالي چنان چه اشاره شد، آثار هنر جديد بيش تر  به   موزه گريزي، هنر ميرا، 
وابستگي زياد به محيط پيراموني و مشارکت فعاالنه مخاطب به عنوان بخشي از اثرو غيره گرايش دارند. 
اين تضادها با امکانات موزه، چيدمان هاي ثابت مجموعه ها، ضرورت ارتباط منطقي ميان موضوع و 
مجموعه ها، نورپردازي، محدويت هاي زماني و مکاني در نمايش آثار موجب رويارويي هنر جديد با 
موزه ها شــده است. در اين ميان پرسش اين است که آيا ميان هنر جديد و موزه هاي متعارف چالشي 

وجود دارد؟ آيا روش يا روش هايي براي حل اين چالش ها مي توان مطرح کرد؟ 
در اين مقاله در نگاه نخست به موزه، تعاريف، کارکردها و گونه شناسي موزه آمده و سپس به هنر جديد، 
ويژگي هاي آن و در پايان به مطالعه شش اثر از آثار موزه هنرهاي معاصر تهران پرداخته شده است. 
در پايان مواردي از چالش هاي فرا روي موزه هنرهاي معاصر تهران با مطالعه شش اثر هنر جديد در 

مواردي از چيدمان اثر، نحوه نمايش و مستندنگاري مورد ارزيابي قرار گرفته است.

واژگان كليدي 
موزه، هنر جديد، هنر مفهومي، موزه هنرهاي معاصر تهران، موزه داري

 karam.mirzaee@ gamil.com     کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشکده هنر دانشگاه شاهد، شهر تهران، استان تهران 
                     nadalian@ yahoo.com                         استادياروعضو هيئت علمي دانشکده هنردانشگاه شاهد،شهرتهران،استان تهران  

تاريخ دريافت مقاله : ٨٨/٨/٣٠
تاريخ پذيرش مقاله :   ٨٨/١١/٢٥
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مطالعـه مـوردي شـش اثـر هنر 
جديد در موزه هنرهاي معاصر 

تهران
مقدمه

نو ظهور در دنياي هنر١  پديده  به عنوان يک  موزه ها 
نقش ها و کارکردهاي گوناگون و متفاوتي را بر عهده دارند. 
و  آموزش  نگه داري،  آثار،  نمايش  جمله  از  کارکردهايي 
پژوهش را مي توان برشمرد که موزه ها را بيش از پيش به  
يک نهاد اجتماعي مؤثر و تاثيرگذار بر جنبه هاي گوناگون 

جوامع امروزي تبديل کرده است.
موزه ها را بر اساس موضوع، شکل و مخاطب طبقه بندي 
مي کنند که در اين راستا موزه هاي هنري از گونه هاي مهم 
به شمار مي آيند. موزه هاي هنري با ارائه آثار هنري به سير 
تاريخ هنر، بررسي آثار هنري هنرمندان، سبک شناسي هنر 

در دوره هاي گوناگون مي پردازند.
با دگرگوني هاي بزرگي که در هنر در دوران مدرنيسم 
مدرنيسم  پست  دوران  در  هنر  از  تازه اي  دوره  داد،  رخ 
آغاز شد.  هر چند ريشه در افکار و آثار  هنرمنداني چون  
مارسل دوشان٢ داشت اما سر آغاز آن به سال هاي دهه 

شصت سده بيستم  مي رسد.
تاکيد بر ايده و مفهوم در نزد هنرمندان هنر جديد باعث 
ايجاد گونه هايي از هنر شد که تا آن زمان بي سابقه بود. 
معاصر  هنرمندان  ظهور  دوران  هنري  سبک هاي  ظهور 
با انديشه و ايده هاي نو و خالقيت در آثار هنري جديد و 
گوناگوني در روش هاي ارائه و کاربرد گسترده از رسانه ها 

سبب فراگيري آن  شده است. 
از  متفاوتي  گير شدن هنر جديد، گونه هاي  با همه   
اين هنر در ميان هنرمندان رايج شد. شناخت ويژگي هاي 
مشترک ميان هر يک از آن ها کار را براي پژوهشگران هنر 

و منتقدان هنر دشوار مي کرد.
 يکي از بنيان هاي طبقه بندي هنر جديد فضاي نمايش 
و ارائه است. بر اين اساس هنر اجرا٣، هنر محيطي٤، هنر 
مفهومي٥، هنر ويدئو٦، هنر چند رسانه اي٧ و هنر چيدمان ٨ 
از اقسام اين هنر به شمار مي روند هرچند که هنر مفهومي، 
بر  در  را  آن  و  است  جديد  هنر  از  گسترده تر  معنايي 

مي گيرد.
ضرورت پرداختن به هنر جديد از آن جا ناشي مي شود 
که هنر معاصر با ويژگي هاي خود، بخشي از تاريخ هنر  
را تشکيل مي دهد، و موزه ها به عنوان نهادهاي فرهنگي در 
حمايت از هنر اين دوره و تکميل حلقه مسير تاريخ هنر 

جلودار ديگر نهادهاي فرهنگي و هنري هستند.
همان طور که مي دانيم، جنبش ضد موزه و گالري در 
ميان هنرمندان معاصر شکل گرفت. آن ها  معتقد بودند موزه ها

و فضاهاي نمايشي و اجراي ايده هايشان را محدود مي کند. 
به همين دليل هنرمندان معاصر آثاري را خلق کردند که 
ويژگي هايي از جمله؛ موزه گريزي، رواج هنر ميرا، استفاده 
گسترده از اشياء حاضر و آماده، دخالت هنرمند در محيط 
اثر هنري  اثر، امکان مشارکت مخاطب در خلق  پيرامون 
و استفاده از فناوري هاي نو را داشتند. آفرينش اين گونه 
آثار هنري  مقابله ميان منتقدان هنر، مسئوالن موزه ها و 

ـ هنري را به وجود آورد. اما به تدريج افراد و  مراکز فرهنگي 
موزه هايي پيدا شدند که شرايط موجود را بپذيرند و آنان 
از هنر جديد  ارائه و نگه داري  را عالقه مند به طبقه بندي، 
نمود. اين امر سبب شد ديگر نهادهاي فرهنگي و اجتماعي 
ناچار به پذيرش اين گونه از هنرها شوند و ارائه و گسترش 
آن ها را در سطح جامعه  به عنوان هنر رسمي و معاصر 

بپذيرند.
از  در مباحث موزه داري و مديريت موزه، نگه داري 
و  آسيب شناسي  فيزيکي،  ساختار  اساس  بر  هنري  آثار 
هنر  از  نگه داري  بحث  در  اما  مي گيرد.  انجام  فن شناسي 
جديد و هنر مفهومي که در آن ها ساختار فيزيکي و مادي 

تصوير(١-الف)عکس اثر موجود در گالری ٩ موزه هنرهای معاصر 
تهران

١-نو ظهور بودن موزه به عنوان 
با  اجتماعي  فرهنگي،  نهاد  يک 
نهادينه شدن موزه ها در جامعه 
ارتباط دارد. نهادينه شدن موزه ها 
در اروپا  با گشودن مجموعه هاي 
خصوصـي بـه روي مـردم در 
هاي١٧  سده  رنسانس،  دوره 
صنعتي  انقالب  ميالدي،   ١٨ و 
در انگلستان و اروپا آغاز شد. 
موزه  گشايش  با  آن  تداوم  و 
Ashmolin)در  آشمولين(
انـگلسـتان و مـوزه  آکسفـورد 
لوور(Louvre) در پاريس فرانسه 
ادامه يافت. (نفيسي،١٣٨٠،٦)موزه 
نهاد  يک  عنوان  به  ايران  در 
با  اجتماعي  فرهنگي،  رسمي 
تأسيس موزه ايران باستان در 
سال١٣١٦ خورشيدي در  ايران 

ظهور کرد.
دوشـان مارســـــــــــل   -٢

(duchamp) هنرمند فرانسوي، 
از  يکي  خالقش،  ذهن  دليل  به 
در  گذار  تاثير  هاي  شخصيت 
هنر سده بيستم است. او با نمايش 
ساخته گزيده هايي چون چرخ 
دوچرخه و بطري آويز، ماهيت 
ارزش هاي تاريخي هنر را زير 
که  آن  از  پيش  و  برد  سئوال 
منادي  افتد،  راه  به  دادا  جنبش 

آن شد.
 Prrformance)اجراء هنر   -٣
art) ، گــونـه اي از هـنر اسـت 
و  موسيقي  تئاتر،  عناصر  کـه 
هنرهاي تجسمي را با هم ترکيب 
مي کند. هنر اجرا با حادثه(رخداد) 
به  اغلب  و  است  مرتبط  هنري 
صورت مترادف يکديگر به کار 
مي روند، ولي هنر اجرا معموال 
برنامه ريزي دقيق تري دارد و 
اجرا  در  را  تماشاگران  عموما 
دخالت  نمي دهد. هنر اجرا که 
باب شد  بعد  به  دهه ١٩٦٠  از 
ناميده مي شود  نيز  زنده  هنر 
و اغلب داراي محتواي سياسي، 
با  و  است  فلسفي  و  اجتماعي 
هنر مفهومي پيوند نزديک دارد. 

(لينتن ،١٣٨٢ ،٥٠٠)
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شــماره۱۳  زمســتان  ۸۸
۹۵

فصلنامه تحليلي- پژوهشی

ديده نمي شود(هنر اجرا، هنر ديجيتال، هنر چند رسانه اي) 
يا داراي ساختارهاي جديد، نامتعارف و ترکيبي  هستندكه 
رو  اين  از  مي کنند.  فراهم  موزه داران  براي  را  مشکالتي 
دستورالعمل هاي  تهيه  و  بيانيه ها  نوشتن  مستندنگاري، 
اجرايي توسط هنرمندان يا کارشناسان موزه داري کارساز 
است. با اين تفاسير گونه هاي هنر جديد و  ويژگي هاي هر 
اثر هنري روش خاصي در نگه داري يا اجراي مجدد طلب 

مي کند.
عوامل موثري در اجراي هنر جديد در موزه ها وجود 
دارد که از آن جمله مي توان ويژگي هاي معمارانه موزه، 
رسانه ها، مخاطبان آثار و نوع چيدمان را برشمرد.  در اين 

ميان ضرورت حضور مخاطب وجه اشتراکي ميان ارائه در 
موزه ها و برخي گونه هاي هنر جديد مانند اجرا هاي هنري 

هستند.
آن چه که در ارائه، نگه داري و معرفي آثار هنر جديد 
در موزه ها اهميت دارد. برخورد موزه ها و موزه داران 
با اين گونه آثار است. تالش براي شناسايي چالش هاي 
برطرف  در  هنر جديد و سعي  آثار  با  ها  فراروي موزه 
نمودن آن ها با  ذکر نمونه هايي از  آثار هنري موزه اي 

دست آويز اين مقاله است.
 روند تحقيق در نگاه نخست به موزه، تعريف، کارکردها 
و گونه شناسي آن است و سپس به هنر جديد، ويژگي هاي 
آن و در پايان بررسي موردي چند اثر از مجموعه آثار  هنر 
جديد موجود در موزه هنرهاي معاصر تهران  و چالش هاي 
آن ها در ارائه، نگه داري و مستندنگاري پرداخته مي شود.

١- تعريف موزه:
بين  شوراي  اساسنامه  (Museum)براساس،  موزه 
المللي موزه ها (I.C.O.M)،  موسسه اي است دائمي که 
به منظور حفظ و بررسي و گسترش مجموعه هاي هنري، 
تاريخي، علمي و فني غيره از راه هاي گوناگون به ويژه با 
نمايش آن ها براي همگان در جهت بهره مندي و آموزش  
 International)بر پا شود.    شوراي بين المللي موزه ها
ايکوم  اختصار  به  که   (Council Of Museums
دولتي  غير  است  مي شود، سازماني  ناميده   (I.C.O.M)
وابسته به يونسکو. ايکوم بزرگ ترين خانواده جهاني موزه 
شناسان و سازمان هايي است که به نحوي با تعريف موزه 

در ارتباطند. (نفيسي١٣٨٠، ٣١) 

٢- گونه شناس موزه ها
پژوهش و شناخت هر  براي  که  از روش هايي  يکي 
پديده اي مورد استفاده قرار مي گيرد دسته بندي و شناخت 
گونه هاي آن است. به اين منظور موزه ها را در سه گروه 
عمده مورد ارزيابي و شناسايي قرار داده و مورد مطالعاتي 

در يکي از اين گروه ها گنجانده مي شود. 
١-٢- موضوع موزه

موضوع هاي مورد نظر و مطرح در موزه بسيار متنوع 
هستند به طوري كه در طول تاريخ بشر و عرض جغرافيايي 
گيتي گسترده هستند، همين امر موزه ها را از يك سو جالب 
و جذاب و از سوي ديگر بغرنج و پيچيده كرده است، اين 
تنوع باعث ايجاد موزه هاي متعدد و بي شمار با موضوع 
هاي گوناگون در سرتاسر جهان شده و طبقه بندي هاي 

زيادي را فراهم آورده است.  
هنري،  هاي  موزه  باستان شناسي،  و  تاريخي  موزه 
موزه علوم و تاريخ طبيعي، موزه هاي مشاهير، موزه هاي 
مردم شناسي، كاخ موزه ها، موزه هاي نظامي، موزه هاي 

محلي يا منطقه اي و غيره

٤-  هـنر محيـطي/ هـنر محـيـط 
زيستي(Enviroment art ) که 
هنري  گرفت  پا   ١٩٦٠ دهه  در 
است که در آن، هنرمند مي کوشد 
ٌبعدي،  ايجاد يک فضاي سه  با 
تماشاگر را محصور  کند و او 
را درگير رخدادها يا بازي هايي 
و  طراحي  پيشاپيش  که  سازد 
برنامه ريزي شده اند. آلن کاپرو، 
کينولتز و اولدنبرگ از چهره هاي 
برجسته مرتبط با هنر محيطي اند. 

(لينتن،١٣٨٢ ،٥٠١)
(کانسپچوال مفهومي  هنر   -٥

Conceptual art) اين اصطالح 
بر گونه هاي مختلف هنري داللت 
دارد که در آن ها، فکر و ايده هنر 
بيش از وسيله بيان و کار نهايي 
هنرمندان  است.  اهميت  حائز 
واقع مي خواستند  در  مفهومي 
هنر را از قيد شيئي و در نتيجه 
ارزش هاي تجاري و سوداگرانه 
آن رها سازند و مرز بين شئ 
هنري و اشياء ديگر را از ميان 

بردارند. (لينتن،١٣٨٢ ،٥٠١)
 (Video Art)ويدئو هنر   -٦
و  تلويزيون  فناوري  کاربست 
ضبط نوار ويدئو در آفرينش آثار 
هنري است. جون پايک يکي از 
پيشگامان اين هنر است.(پاکباز 

(١٣٧٩، ٦٥٨،
(Multimedia) -٧

تصوير(١- ب) تصویر بازسازی شده در کاتالوگ معرفی آثار 
موزه هنرهای معاصر تهران
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اي  آثار موزه  اشياء و  ارائه  از  صورت هاي ديگري 
باز،  هاي  محيط  در  كه  باشد  داشته  وجود  است  ممكن 
گالري هاي كوچك، اماكن عمومي ديگر و نمايشگاه هايي و 
تناوب زماني با چيدمان هاي گوناگون هستند. موزه محيط 
باز، پارک موزه ها، موزه هاي سيار و موزه هاي مجازي 
موزه هايي هستند که بر اساس نحوه ارائه، معرفي و نمايش 

آثار دسته بندي مي شوند.
٣-٢- مخاطب موزه

هر  اجراي  و  براي طراحي، ساخت  ريزي  برنامه  در 
موزه اي مخاطب شناسي و جلب رضايت مخاطب از ارکان 
اساسي به شمار مي آيد. به اين منظور موزه هاي تخصصي 
بر اساس نوع مخاطب و براي نيل به اهداف از پيش تعيين 
شده ايجاد مي شوند. در اين ميان موزه کودکان، موزه 
نابينايان، موزه معلوالن، موزه بانوان، موزه سالمندان و 
غيره، موزه هايي هستند که بر اساس نياز مخاطبان طراحي 

و ساخته شده اند. (ميرزايي، ،١٣٨٨، ١٨)
٣- انواع ارائه و چيدمان در موزه ها

روش ارائه و چيدمان آثار در موزه با در نظر گرفتن 
نوع موزه، موضوع و مخاطبان موزه انجام مي گيرد. به 
طور کلي چند  روش علمي براي طبقه بندي، ارائه و  نمايش 

آثار موزه اي وجود دارد.
١-٣- طبقه بندي تاريخي Chronological در اين روش 

براساس سير تاريخي تکامل 
انديشه ها، آثار، زمان خلق اثر  وغيره استوار است.

مبناي  بر  آثار   Esthetics هنري  ارائه  نحوه   -٢-٣
زيباشناختي چيده مي شوند.

اكولوژيكي يا  محيطي  زيست  هاي  بندي   طبقه   -٣-٣
Ecology روش ارائه در موزه هاي علوم 

طبيعي بر اساس رابطه ميان موجودات زنده و محيط 
زيست است.

که  هاي  موزه  مورد  در    Didactic روايي  ٤-٣-روش 
اجرا  نابينايان  يا  کودکان  مانند  دارند،  خاص  مخاطبان 

مي شود.

که  است  ارائه  از  روشي   ،Dynamic پويا  روش   -٥-٣
اساس آن بر حضور و تعامل مخاطب با مجموعه ها بنيان 

نهاده مي شود. (همان ، ٢٥)
٤- هنر جديد

١-٤- تعريف و پيشينه هنر جديد
هنر جديد گونه اي از هنر معاصر است که هنرمند با 
استفاده از رسانه هاي جديد در تالش براي يافتن مفاهيم 
تازه اي از موضوع هاي گوناگون است. در اين گونه هنري، 
هنرمند تقليدي آگاهانه و بي غرض از آثار گذشتگان  داشته  
نو در  پيام هاي  به معاني و  با رجوع آگاهانه مي تواند  و 

بستري جديد دست يابد.
ويژگي هايي  داراي  نو  پديده اي  هر  همانند  جديد  هنر 
است که آن را از هنرهاي ديگر متمايز مي کند. هنرمنداني 
که در اين عرصه فعاليت مي کنند نيز با انديشه و نگرش 
متفاوت از هنر جديد بهره مي برند که در حقيقت آن چه 
اين هنرمندان در آن شريک اند، نه موضوع، مواد خام يا 

مطالعـه مـوردي شـش اثـر هنر 
جديد در موزه هنرهاي معاصر 

تهران

اين   (  Installation)٨-چيدمان
رواج   ١٩٧٠ دهه  در  اصطالح 
يافت و منظور از آن، کارگذاري، 
جفت و جورکاري و فضاسازي 
نمايشگاه،  يک  در  بعدي  سه 
ديگري  هاي  مکان  يا  نگارخانه 
براي نمايشي خاص و يا رساندن 
مواد  اشياء  است.  معين  پيامي 
و مصالحي که در يک چيدمان 
به کار مي روند تقريبا نامحدود 
و هيچ چارچوب سبکي در آن 
وجود ندارد. مي توانند انتزاعي يا 
روايي، سياسي يا صرفا نظري، 
موقت يا دائم باشند. پيشينه اين 
شكل هنري به اوايل سده بيستم 
و به آثار هنرمنداني باز مي گردد 
محدوده  از  خواستند  مي  که  
مفاهيم قراردادي و سنتي نقاشي 
و مجسمه سازي خارج شوند. 
کارهاي مارسل دوشان، کورت 
اشويترز و ساختگراهاي روسي 

در اين گروه جا مي گيرند.
اصطالح هنر چيدمان که اکنون 
به طور وسيعي به کار مي رود، 
از  گروه  آن  کار  به  تر  بيش 
که  شود  مي  اطالق  هنرمنداني 
مستقيم  واکنش  خواهند  مي 
نسبت به محيط داشته باشند و 
کننده  توجه  جلب  فضاهاي  از 
استفاده  بياني  هاي  براي هدف 

کنند.(لينتن،١٣٨٢ ،٤٩١)

تصوير (٢ الف)- آثار  فالوين  موجود در موزه هنرهای معاصر 

تصوير (٢-ب) اثر  فالوين در موزه ژرژ ٌپمپيدو

تصوير (٢-ج) چيدمان اثر در نمايشگاه جنبش هنر مدرن در سال 
١٣٨٤موزه هنرهای معاصر تهران
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شــماره۱۳  زمســتان  ۸۸
۹۷

فصلنامه تحليلي- پژوهشی

روش هاي کار، بلکه عالقه آن ها و تعهدشان به ديدگاهي 
گسترده تر از آفرينش هنري و از اين راه کشف خود است 
بر اثر کنش هاي متقابل اين عناصر، محيط هاي شخصي، 
رواني و جسماني آفريده شده است که همانند هنرمندان 

سازنده آن ها منحصر به فردند.( اسماگوال، ١٣٨١، ٣٨٥)
موضوع  اين  در  مفهومي  هنر  با  جديد  هنر  تفاوت 
نهفته است که بنيان هنر مفهومي بر اولويت اصالت ايده 
بر شکل(form) استوار است. واژه هنر مفهومي نخستين 
هنر  درباره  پاراگراف هايي  در  لويت١  سل  توسط  بار 
مفهومي در شماره تابستان ١٩٦٧  نشريه آرت فروم به کار 
رفت.(وود،١٣٨٣ ،٤٨) وي که از نخستين نظريه پردازان هنر 
مفهومي به شمار مي رود، اين اصطالح را براي توصيف 
آثار خويش به کار برد. بعدها اين اصطالح  به آثاري اطالق 
شد که مشارکت ذهن تماشاگر را فراتر از تاثيرات بصري 

يا عاطفي طلب مي  كرد.
در دهه هاي پاياني سده بيستم، به دليل شرايط خاص 

و  گرايش ها  با  رابطه  در  اجتماعي  و  فرهنگي  سياسي، 
توسعه  و  هنر شاهد شكل گيري  دنياي  هنري،  رويه هاي 
تحوالتي عميق در مفهوم هنر  و ساختار زيبايي آن شد. 
چنين جريان هايي كه با نام هنر جديد شناخته شده اند اغلب 

توسط نسل جوان دنبال مي شود.
٢-٤- رابطه هنر جديد و موزه

همان طور که پيش از اين اشاره شد، موزه هاي هنري 
يکي از انواع مهم و با اهميت در گونه شناسي موزه ها 
هستند. وجود آثار هنرمندان در دوره ها و سبک هاي هنري 
و همچنين با روش ها و رسانه هاي گوناگون، موزه ها را 
براي مخاطبان، هنرمندان و ديگر گروه هاي جامعه جذاب، 

آموزنده، سرگرم کننده کرده است.
با اوج گيري و رواج هنر جديد در جهان، موزه ها همگام 
با ديگر نهادهاي فرهنگي تاثيرگذار بر اين جريان ها، فضا 
و بستر مناسبي را براي طبقه بندي، ارائه و  نگه داري  هنر 
جديد  فراهم آورد. پس از شناخت ماهيت موزه و هنر جديد 

  تصوير  (٣-الف) ستاره مکعبی،  ١٩٧٦ چوب رنگ شده١١٠×١١٠×١١٠ سانتی متر

1-Sol lewitt
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مي توان نسبت و رابطه ميان آن ها را مورد پژوهش قرار داد. 
رابطه ميان هنر جديد و موزه يک رابطه دو سويه است. اين 
دو که از پديده هاي نوين١ انساني به شمار مي آيند، حاصل 
رويکردهاي بشري  به آن ها است. در اين راستا موزه ها با 
دستمايه ها، اهداف و موضوعات گوناگون ايجاد مي شوند.

 نمايش و نگه داري آثار هنري به ويژه هنر باستان 
و کالسيک همواره يکي از دل مشغولي هاي موزه داران 
بوده است. اما با تحوالت اخير موزه هاي جديدي که در 
دهه هشتاد، به ويژه موزه هايي که طي نيمه دوم اين دهه ساخته 
شده و از رويکردي متفاوت که فني تر و تخصصي تر هستند 
نيز  اين که موزه ها در عرصه هاي هنر مدرن  به ويژه 
اشکال  به  تا  کرد  ناگريز  را  ها  آن  دارند،  فعاالنه شرکت 
جديدتري از موزه بپردازند. اندازه، برنامه، شکل و پيچيدگي 
شمار  به  جديد  هاي  موزه  هاي  ويژگي  ترين  مهم  از 
چمي روند. با کنار هم قرار دادن اين ويژگي ها نتايج حاصل 
آن منتج به طبقه بندي  موزه هاي جديد مي شود.( ماريا 

(١٣٨٢، ١١،

٥- موزه هنرهاي معاصر تهران
١-٥- معماري موزه

ساختمان اين موزه كه يكي از نمونه هاي با ارزش و كم 
نظير معماري نوين ايران است ، با الهام از معماري سنتي و 
مفاهيم فلسفي ايران ساخته شده است . طراحي و معماري 
اين بنا به دست كامران ديبا٢ انجام گرفته است . هشتي ، 
چشم نوازي  عناصر  جمله  از  گذرگاه  و  معبر  چهارسو، 
هستند كه در ساخت اين بنا  از معماري سنتي ايران وام 
گرفته شده است. ساختمان موزه تلفيقي از معماري مدرن 
و سنتي مي باشد كه با الهام از بادگيرهاي مناطق حاشيه 

كوير ايران ساخته شده است . 

٢-٥- گونه شناسي موزه
گروه  در  عام  طور  به  تهران  معاصر  هنرهاي  موزه 
موزه هاي هنري قرار مي گيرد. موزه هاي هنري موزه هايي 
هستند که مجموعه آن ها صرفا به دليل ارزش زيبايي شناسي 
گردآوري شده و  در معرض نمايش قرار گرفته است. اين 
آثار موضوع و مجموعه هاي هنري بسيار گسترده اي از 
جمله آثار نقاشي، پيکره سازي،گرافيک، هنرهاي تزئيني، 

کاربردي و صنعتي را در بر مي گيرد.(نفيس ،١٣٨٠، ٣٨)
 از سوي ديگر اين موزه خاص هنر معاصر است و در آن 
نمونه هايي از آثار هنر مدرن و جديد، ، به همراه سبک هاي 
هنري و شيوه هايي که در يک سده اخير ايجاد نگه داري 

مي شوند.

٣-٥-مجموعه آثار موزه
مجموعه  آثار موزه را مي توان در سه گروه  آثار 
موجود در مخزن (گنجينه)، آثار ارائه شده در گالري ها 
و فضاهاي موزه و همچنين پيکره هايي که در باغ مجسمه 
تر به صورت  آثار بيش  اين  نگه داري مي شوند.  موزه 
نمايشگاه موقتي و دوره اي ارائه مي شوند. مجموعه دايمي 
موزه هنرهاي معاصر تهران از تقريبا ٣٠٠٠ اثر ارزشمند و 
بي نظير تشكيل شده كه به نخبگان ديروز و امروز هنرهاي 
تجسمي ايران و جهان تعلق دارد و در مالكيت موزه است . 
آثاري از هنرمندان پرآوازه مانند رنوار ٣، لوترك٤، گوگن ٥، 
پيكاسو٦، ماكس ارنست٧، ماگريت٨، بيكن ٩، هاكني ١٠، دو 

بوفه١١ و ديگران از آن جمله اند. 
نيز   پاپ١٢ و  آثار هنرمندان  از   همچنين مجموعه اي 
نيز در  از جكسون پوالك ١٤، كالين١٥ و غيره  آبستره١٣ 
گروه آثار مدرن تر جاي دارند و در اين موزه نگه داري 

مي شوند.
از هنرمندان معاصر هم چون  آثاري  باغ مجسمه  در 
هنري مور١٦، آلبرتو جياكومتي١٧ و پرويز تناولي١٨ فضاي 
سبز اطراف را به پارك مجسمه بدل ساخته است . بيننده 
موزه  اصلي  محوطه  گرداگرد  در  را  چرخشي  مسيري 
مي پيمايد و پس از تماشاي نگارخانه ها، به هشتي مي رسد 
در دل هشتي ، اثر زيبا و نوين ماده و فكر، كه توسط هنرمند 
پوالد ساخته  و  از روغن  هاراگوچي ١٩،  نوريوكي  ژاپني ، 
شده ، خود نمايي مي كند. در حالي که بر باالي آن يکي از 

آثار  الکساندر کالدر ديده مي شود.٢٠
همچنين آثار زيادي از هنرمندان ايراني در اين موزه

نگه داري مي شود. اين آثارمجموعه اي از كارهاي هنرمندان  
دهـه هاي گـذشته هنـر ايـران از جمـله هنـرمندان مکتب 
نقاشي پشت شيشه،  نقاشي قهوه خانه اي،  الملک،  کمال 
نگارگري ايراني، هنرمندان جنبش نوگرايي، هنرمندان سبک 
سقاخانه اي، هنرمندان هنر انقالب و جنگ  و همچنين آثار 
پيکره سازي، خوشنويسي معاصر(نقاشي خط)، عکاسي، 

هنرگرافيک، فيلم، ويدئو وغيره را در بر مي گيرد.

مطالعـه مـوردي شـش اثـر هنر 
جديد در موزه هنرهاي معاصر 

تهران

تصوير(٣-ب) دسته ای از خطوط  در چهار جهت (شکل هرم)، 
١٩٧٦ چوب رنگ

١- نو ظهور بودن پديده موزه 
به دليل رويکرد جديد به آن در 

دوران اخير است.
٢- کامران طباطبايي ديبا 

التحصيل  فارغ  تهران)،   ۱۳۱۷)
شهرسازى  و  معمارى  رشته 
دانشگاه هاروارد واشنگتن۱۹۶۳، 
نقاش.  و  شهرساز  و  معمار 
در  سبک  صاحب  معماران  از 
معماري مدرن و معاصر ايران 
است که  موزه هنر هاي معاصر 
تهران ، فرهنگسرا و پارک نياوران 
، فرهنگسرا و پارک شفق، شهرک 
شوشتر وغيره از كارهاي او به 

شمار مي رود. 
(Pieer August Renoir ) -٣

Henri de Toulouse-)  -٤
 (Lautrec

 (Paul Gauguin) -٥
 (Pablo Picasso) -٦

 (Ernst)-٧
(René Magritte)-٨
(Francis Bacon) -٩

(David Hockney ) -١٠
(Jean Dubuffet) -١١

 (  pop art)همگاني هنر   -١٢
يکي از جنبش هاي هنر بصري 
است   ،١٩٦٠ و  هاي١٩٥٠  دهه 
كه اساسا در انگلستان و اياالت 
متحده شكل گرفت. تصاوير و 
سوژه هاي پاپ آرت از فرهنگ 
مواد  شد.  مي  گرفته  همگاني 
صنايع جديد مانند پالستيک، فوم 
و رنگ آکريليک اغلب مورد استفاده 
آن ها قرار مي گرفت.(لينتن،١٣٨٢ 

(٤٩٠،
(abstract art) -١٣

  Jackson Pollock-١٤
( Franz Kline)-١٥

 (Henry Moore)-١٦
(Alberto Giacometti)- ١٧

 (۱۳۱۶  ) تناولي  پرويز   -١٨
پيکره ساز ، نقاش، پژوهشگر و 
مجموعه دار ايراني است. وي از 
پيشگامان مکتب سقاخانه اي در 

ايران است.
١٩- نوريوکي هاراگوجي، هنرمند 
ژاپني است که يک اثر از او در 
تهران معاصر  هنرهاي  موزه 

نگه داري مي شود.
(Alexander Calder) -٢٠
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شــماره۱۳  زمســتان  ۸۸
۹۹

فصلنامه تحليلي- پژوهشی

موزه  در  جديد  هنر  آثار  مطالعه  و  بررسي   -٦
هنرهاي معاصر تهران

مجموعه هنر معاصر موزه با آثار هنر جديد جهان و 
ايران کامل تر شده و سير تحول تاريخ هنر جهان را به 

خوبي نمايش مي دهد. 
در اين ميان آثار هنرمندان مشهور پس از دهه شصت 
و   محيطي  هنر  مفهومي،  هنر  آن،  هاي  گونه  و  ميالدي 
چندرسانه اي ديده مي شود، که از آن جمله؛ آثار دونالد 
يارجف کريستو٤ و  لوويت٣،  جاد ١، دان فالوين ٢، سل 
ژن کلود٥، اسميتسون٦، فرانک استال٧ را از زاويه نحوه 
چيدمان، مستندنگاري، ارائه و نگه داري مورد پژوهش قرار 

مي گيرد.
١-٦-دونالد جاد 

دونالد جاد به طور گسترده از رنگ استفاده مي کرد، 
شيوه اي که تا آن زمان هنرمندان مجسمه ساز ديگر کم تر 
به آن مي پرداختند. آثار او مانند نقاشي به ديوار آويخته 
مي شوند، اما ويژگي هاي يک مجسمه را دارند. به عالوه، 
آثار او ساده اند که صد البته ويژگي بنيادي هنر مينيمال٨  
است. با اين حال سادگي آن ها نکته اي ساده و قابل چشم 
پوشي نيست و تنها مهر تاييدي است بر مسائل اساسي اين 

جنبش.(رابينسون، ١٣٨٧، ١٧٥)
لزوما  جاد  هاي  شکل  سادگي  است  مسلم  چه  آن 
را  ساده  تجربه  يک  آوردن  دست  به  و  کار  يک  سادگي 
نمي رساند. و شکل هايي که به وحدت رسيده اند نشان 
دهنده ضعف روابط نيست، بلکه تمامي آن ها را به بهترين 

شکل در بردارند.
اين هنرمند از پيشگامان هنر مينيمال است. هنر مينيمال 
که از شيوه تبليغاتي نيز نيرو مي گيرد، صرفا ساده ترين 
و برهنه ترين شكل ها را، تک واحد يا به تکرار، اقتباس 

مي کند. ولي مي تواند توهم هاي شگفت انگيز به وجود 
آورد يا پديدارهاي بصري مغفول مانده را بيافريند.(لنين، 

(١٣٨٢ ،٣٥٦
فضاي  يادماني  ساختارهاي  از  جنبش  اين  گستره 
داخلي يا خارجي آغاز مي شود و به آرايش هاي شكلي 
بسيار مستقل تري مي رسد که در آن ها معنا و محتوا از 
طريق بازي با بخش هاي پر در برابر بخش هاي خالي يا 
گاه، از طريق گسترش يا تعريف شكل هاي ساده، بر طبق 

يک قاعده يا نظام سنجيده، ايجاد مي شود. (همان،٣٥٦)
در موزه هنرهاي معاصر تهران اثر حجمي از دونالد 

جاد با مشخصات زير نگه داري مي شود. 
در سال ١٩٦٦  عنوان  بدون  (١الف)،  تصوير شماره 
ميالدي خلق شده و از جنس آهن گالوانيزه و در اندازه 
١٥/٥×٦١×٦٩ سانتي متر است. اين اثر از واحدهاي منظم و 
يک اندازه که با فواصل و نورپردازي حساب شده  به ديوار  

مجاور گالري ٩ موزه نصب است.
  حجم دونالد جاد يکي از نمونه هاي سبک جاد در 
آفرينش هنري است. اين گونه کارهاي جاد با موارد مشابه 
و با اندکي تفاوت در موزه هاي جهان پراکنده اند. اما نمونه 
موجود در موزه از ده حجم آهني تشکيل شده که فاصله 
هر واحد از هم به اندازه ارتفاع هر مکعب است. امروزه آن 
چه بيننده از ديدن اين اثر دريافت مي کند ٩ واحد است 
مطرح  پرسش  اين  حال  است.  شده  نصب  ديوار  به  که 
مي شود با توجه به محدوديت هاي محوطه نمايشگاه، آيا 
موزه مجاز به  تغيير و حذف يک واحد از مکعب هاي اثر 

است؟
پاسخ به اين پرسش و مواردي از اين دست در زمينه 
چالش موزه ها با آثار هنر جديد، در توافق يا عدم توافق 
ميان هنرمند و موزه است. در صورتي که هنرمند اجازه  

تصوير (٣-ج) چيدمان آثار ًسل لويت در نمایشگاه موزه هنرهای معاصر تهران، ١٣٨٨ 
 (udd Donald J) ١- دونالد جاد
حجم ساز آمريکايي، از نمايندگان 
آرت  مينيمال  پردازان  نظريه  و 
به شمار مي آيد. او مي کوشيد 
پديده هنري را  تا حداقل عناصر 
آثار  دهد.   کاهش  اش  اساسي 
جاد متشکل از واحدهاي هندسي 
ابعاد  اغلب  و  اند  شونده  تکرار 
از  را  ها  حجم  او  دارند.  بزرگ 
ورق آهن گالوانيزه و آلومينيوم 
مي سازد و گاه سطح آن ها را با 

رنگ هاي تند مي پوشاند.
 (Dan Flavin) فالوين  دن   -٢
(۱۹۳۳ تا ۱۹۹۶) هـــــــــنرمـند 
مينيماليست آمريکايي و از نمايندگان 
محسوب  آرت  مينيمال  جنبش 
کالج  ،در  فالوين  دن  مي شود. 
نيويورک  گالس  دا  در  کاتدرال 
وارد   ۱۹۵۳ سال  ديد.  آموزش 
و  شد  آمريکا  هوايي  نيروي 
 . کرد  خدمت  شمالي  کره  در 
سال ۱۹۵۷ به مدت دو سال در 
در  تحصيل  به  كلمبيا  دانشگاه 
رشته تاريخ هنر پرداخت. وي تا 
سال ۱۹۵۹ ميالدي وضعيت يک 
هنرمند حرفه اي را نداشت، ارائه 
آثار اوليه و مورد توجه فالوين 
به سال ۱۹۶۳ به بعد بازمي گردد 
از  ترکيب بندي هاي خود  در  که 
و  فلورسنت هاي سفيد  و  چراغ 
در  آن ها  از  و  برد  بهره  رنگي 
معابر و اماکن عمومي استفاده 
كرد. فالوين يکي از آثار خود را 
داخل ايستگاه مرکزي خطوط راه 

آهن نيويورک نصب کرد.
٣- سل لوويت هنرمند مينيمال 

آرت
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دخل و تصرف به مديران موزه را بدهد  يا تشخيص دهد 
که مفهوم اثر در رابطه با فضاي نمايش تغيير نمي کند، 
مجاز به تغيير در اثر مي باشيم. در غير اين صورت، به 
اصل اثر خدشه وارد شده و چنانچه  مفهوم آن تغيير کند و 
منجر به خلق اثري تازه شود که با اثر اوليه منافات داشته 

باشد امكان پذير نمي باشد.
از  باز سازي شده  (ا-ب)، تصوير    تصوير شماره 
اصل اثر است که در کاتالوگ به صورت ده حجم نشان 
داده شده و دست اندركاران موزه اين اثر را به عنوان اصل 
اثر معرفي کرده اند. البته بازسازي آن يک تناقض آشكار 
است. اگر کم کردن حجم ها بالمانع است، لزومي نداشت به 

صورت ديجيتالي بازسازي شود.

  ( Dan Flavin )٢-٦- دن فالوين
دن فالوين  هنرمند آمريکايي و از نمايندگان مينيمال 
آرت است. او  از سال ١٩٦٣ به بعد به نصب چراغ هاي 
فلورسنت در ارتباط با محوطه هاي خاص پرداخته است. 

(لينتن، ١٣٨٢، ٣٦٠)
 دان فالوين چراغ هاي فلورسنت را که بيش تر سفيد 
به گونه اي جا  يا در کنج ها  و رنگي بودند روي ديوار 
پيرامون  ومحيط  مخاطب  ميان  تازه  ارتباطي  كه  داد  مي 
مي  در  آثار وي  تحليل  و  تجزيه  بررسي،  با  کند.  برقرار 
يابيم او از هر گونه اشارات نمادگرايانه اجتناب مي ورزد 
ولي با خطوط نوري در ابعاد و شماره هاي گوناگون  و 
نيز با فاصله و ريتم کار مي کند. فالوين نقشه کار را تهيه  
و الکتريسين ها آن را به اجرا در  مي آورند. هيج داللت 
معنايي  به  مفهوم معمول آن وجود ندارد. به جاي ترسيم 
خطوط و قلم موکاري از خطوط نوري استفاده مي شود و از 

شعاع هاي بعضا کنترل شده به جاي سطح و حجم استفاده 
مي گردد.(همان ، ٣٦٠)

آثار دن فالوين در گروه هنر مينيمال قرار مي گيرند. 
او در مورد مينيماليسم مي گويد:  نمادگرايي اثر خود را از 
دست داده و ضعيف شده است. اين نکته قابل توجهي بود 
اما به سرعت در يک سراشيبي به سوي فقدان  هنرـ  حسي 
متقابل و برخاسته از هنر تزئيني که از لحاظ رواني خنثي 

استـ  پيش مي رويم.(گودرزي، ١٣٨١، ٥٤٢)
در مخزن (گنجينه)  موزه هنر معاصر تهران دو اثر از 
دن فالوين نگه داري مي شود. تصوير شماره (٢-الف) اين 
دو اثر مستقل از هم  و به صورت جداگانه ارائه مي شوند. 
مشخصات ظاهري اين اثر شامل چيدمان المپ هاي 
فلورسنت تک رنگ است که المپ هاي عمودي به صورت 
تکي و رو به ديوار و المپ هاي افقي در باال و پايين به 
صورت دوتايي نصب شده اند. تصوير شماره (٢-ج) اثر را 
در نمايشگاه جنبش هنر مدرن در سال١٣٨٤ موزه هنرهاي 

معاصر تهران نشان مي دهد.
در کاتالوگ معرفي آثار موزه تصوير شماره (٢- ب) 
در صفحه١٢٦ تصويري از يک اثر از فالوين ذکر شده که 

به داليل زير با اصل اثر مغايرت دارد.
الف - تعداد المپ هاي افقي در باال و پايين تکي هستند 

در حالي که اثر موزه  به صورت دوتايي است.
ب- کف و پارکت موزه در اثر با نوع کف و پارکت 

موزه هنرهاي معاصر تهران تفاوت  دارد.
ج- تصويري که در کاتالوگ موزه هنرهاي معاصر 
تهران استفاده شده مربوط به اثري متعلق به موزه ژرژ 

پمپيدو٩ در پاريس است.
به  نظر مي رسد  بهترين مکان براي نمايش اين اثر در 

مطالعـه مـوردي شـش اثـر هنر 
جديد در موزه هنرهاي معاصر 

تهران

تصوير (٤- الف)  تصویر نمای کلی اثر از روبرو را نشان می دهد،  نمایشگاه موزه هنرهای معاصر تهران، ١٣٨٨ 

 (Christo)  ٤- ياواچف کريستو 
طراح و نقاش بلغارستاني يكي 
هنرمندان،  ترين  برجسته  از 
هنر محيطي به شمار مي رود. 
به دليل طرح هايي که از طريق  
عمومي. بناهاي  کردن  لفاف 

واستتار مناظر طبيعي اجرا کرده ، 
شهرت دارد. او اشياء گوناگون 
جدا  تا  کند  مي  بندي  بسته  را 
شدن شان را مرموز و مشکوک 

جلوه دهد.
هنرمندان  از  کلود  ژن   -٥

محيطي
اسميتـــسون ٦-رابـــرت    

ساز  حــــــجم   (Smithson)
هنر  نمايندگان  از  آمريکايي، 
او در  آيد.  به شمار مي  خاکي 
گرايش  آرت  مينيمال  به  ابتدا 
داشت و در اين زمينه به حجم 
سازي پرداخت. بعدها به منظور 
تحقق مفهوم عرصه ها و غير 
عرصه ها، مارپيچ ها عظيم خود 

را ساخت.
استال فرانـــــــــــــــک   -٧
استال فرانک   (Frank Stella)

ســــــــال  ١٩٣٦  در ايـــالــت 
« ماساچوست » به دنيا آمد . سال 
١٩٥٨ با مدرک فوق ليسانس در 
رشته نقاشي و تاريخ از دانشگاه 
التحصيل  فارغ   « «پرينستون 
شـد و از ســال ١٩٥٩ فعـــاليت 
 . کرد  شروع  را  اش  اي  حرفه 
نخستين نمايشگاه انفرادي اش را 
در سـال ١٩٦٠ در گـالـــــــري 
« کاستلي » نيويورک بر پا کرد 
از ١٩٦٠ به بعد نمايشگاه هاي 
انفرادي خود را در لندن برگزار 
کرد . در دهه ١٩٧٠ به ساخت 
سازه هاي حجم دار با مصالح 
مختلف و با استفاده از رنگ هاي 

روشن و شفاف آورد . 
 ١٩٨٣-١٩٨٤ هاي  سال  در 
با  را  هايي  مجموعه سخنراني 
عنوان  « چالز اليوت نورُتن » در 
دانشگاه هاروارد ايراد کرد  که 
در ١٩٨٦ در قالب کتابي با نام 
« فضاي کار » انتشار يافت .استال 
از شخصيت هاي برجسته نسل 
دوم انتزاع گرايان آمريکايي بود 
که نقاشي و حجم سازي را با 
هم درآميخت.  وي در دهه ١٩٦٠ 
در واکنش برابر اکسپرسيونيسم 
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شــماره۱۳  زمســتان  ۸۸
۱۰۱

فصلنامه تحليلي- پژوهشی

گوشه يکي از گالري هاي موزه است.
(lewitt) ٣-٦- سل لوويت

سل لوويت هنرمند آمريکايي مينيماليست،  در سال 
١٩٦٧ مقاله پاراگراف هايي در هنر مفهومي (کانسپچوال 
آرت) را نوشت که رويکردي نو به هنر داشت. وي همچون 
جاد، کنستروکسيون هايي١٠ متشکل از واحدها يا مضرب 
واحدهاي تکرار شونده، ساخت. ساختارهاي سه بعدي او 
غالبا، بر مبناي محاسبات رياضي در عناصر بصري(نقطه، 

خط، سطح) به وجود  آمده اند.(پاکباز،١٣٧٩، ٤٨٥)
گرايش هاي هنري سل لوويت در قالب هنر مفهومي 
ساختن  به  لوويت  نخست،  گرفت.  شکل  مرحله  دو  در 
حجم هاي سه بعدي با تقسيم هاي واحدي پرداخت و در 
مرحله بعد طرح هاي ديواري خود را آغاز کرد؛ اين دو 
گرايش در سال هاي بعد نيز هسته مرکزي فعاليت هنري 
او را تشکيل دادند.(وود،١٣٨٣ ،٤٨)  نکته قابل توجه در 
کارهاي لوويت اصالت ايده است و اجراي کارها اهميت 
كم تري داشتند. او در هيج يك از  کارهايش اعتقادي به 
قوانين  اجراي  در  و  نداشت  ساز  دست  محصول  توليد 
نبود. وابسته  هنري  سنتي  هاي  مولفه  يا  شده  شناخته 

هم حجم ها و هم طراحي ها توسط دستياران لوويت و 
بر اساس  دستور العمل هاي او اجرا مي شدند.

به  اثري  اگر هنرمندي شيوه مفهومي را در  او  به عقيده 
کار برد به اين معني است که کليه برنامه ريزي و تصميم 
گيري از قبل صورت گرفته و اجرا موردي است که مي توان 

سرسري از آن گذشت.
 تکرار يکي از عناصر بنياني در آثار لوويت است. توجه 
به تدابير تکرار شونده و ذکر گونه که با وسواس شديد 
و فراتر از آن، تعمقي آرام و عجيب بر زمان همراهند، از 

گرايش هاي شاخص طيف کلي هنر مفهومي است(همان،٤٨)
سازه مکعبي(١٩٧٦) و دسته اي از خطوط در چهار 
جهت(١٩٧٧) دو اثر مجزا و مستقل از سل لوويت است 
که در موزه هنرهاي معاصر تهران نگه داري مي شوند. 
نخستين اثر که سازه مکعبي نام دارد تصوير شماره(٣-الف)

از چوب رنگ شده با ابعاد١١٠×١١٠×١١٠ سانتي متر 
و دومين اثر مورد مطالعه دسته اي از خطوط  در چهار 
جهت(شکل هرم)، سل لوويت، ١٩٧٦ چوب رنگ شده، با 
شماره(٣-ب)  تصوير  متر  سانتي   ١١٠×١١٠×١١٠ ابعاد 

است.
اين آثار در نمايشگاه هاي مختلفي به نمايش درآمده 
که تاکنون سه چيدمان از آن عرضه شده است. نوع نگاه 
هرکدام از موزه داران و کارشناسان هنري در چيدمان اين 
آثار متفاوت بوده به گونه اي که يکي از آن چيدمان ها 

آويزان کردن آثار از سقف گالري ها است. 
با توجه به جنس و ظرافتي که در ساخت اثر وجود دارد 
اين امکان براي ارائه آن در دراز مدت سبب آسيب ديدگي  
اساسي شده و خطر سقوط اثر موجب از بين رفتن ساختار 
فيزيکي آن مي شود. عالوه بر اين به نظر مي آيد مفهوم اثر در 
ايستايي و  نصب روي زمين منطقي تر باشد.تصوير (٣-ج)

يکي ديگر از چيدمان هايي که اين آثار تصوير شماره(٣-د) 
ارائه جداگانه آن ها در فضاهاي متفاوت بود. در صورتي 
که ممكن است هنرمند فضايي خاص را براي چيدمان اثر 
در نظر نگرفته تا موزه دچار محدوديت نشود چيدمان جديد 
اين دو اثر،  جداگانه و مستقل صورت گرفته بود که به نظر 

منطقي رسيد.  
( christo) ٤-٦- کريستو

کريستو کلود و همسرش ژن کلود از جمله هنرمنداني 

    تصوير ٤- ب- تصویر نمای اثر از پهلو به همراه برچسب مشخصات اثر کلی اثر از روبرو را نشان می دهد،  نمایشگاه موزه هنرهای 

از  يکي  عنوان  به  انتزاعي، 
مبتکرترين نمايندگان مکتب جديد 
انتزاع پسا - نقاشانه توجه هنر 

دوستان را به خود جلب کرد .
هنر  مينيمال:  هــــــــــنر   -٨
هنر  گرايي/  کمينه  مينيماليسم/ 
 (Minimalism)خرده پردازي
اين اصطالح در سده بيستم و به 
ويژه در دهه١٩٦٠ براي توصيف 
ويژگي  که  رفت  کار  به  سبکي 
العاده، فوق  پيرايگي  بي  آن، 

ساده  هندسي  هاي  بندي  شکل 
از مواد و مصالح  وبهره گيري 
صنعتي بود. پيروان اين جنبش 
ٌمدولي،  ساختارهاي  انواع  از 
و  يي  شبـــــــکه  فضايي، 
استفاده  کار(اسامبالژ)  جفت 
مي کرده و مي خواستند در برابر 
تحريك عاطفي اکسپرسيونيسم 
انتزاعي واکنش نشان دهند. کارل 
آرنده، دانلد جاد و توني اسميت 
از جمله مشهورترين هنرمندان 
آيند.  مي  شمار  به  مينيمال 

(لينتن،١٣٨٢ ،٥٩٦)
 Pom Pidou ٩- مرکز پومپيدو 
توسط  که  پاريس  در   center
و    piano  Renzoپيانو رنزو 
 Richard راجرز  ريچارد 
 ٧-١٩٧٢ سال   در   Rogers
طراحي شده تا اندازه اي مي تواند 
نمونه امروزي اين مراکز فرهنگي 
و  فرهنگ  عرضه  به  که  باشد 
تفريح اختصاص يافته اند. کالبدي 
عظيم که در اين مورد، زيبايي يک 
نوعي  و  پتروشيمي  پااليشگاه 
باز  پالن  با  طبقه  چند  کارخانه 
را به خود گرفته است(ميرزايي، 

(١٣٨٨، ١٠١
١٠-کنســـــــــــتروکسيون 
ساختمتن،  يا   (Construction)
نقش  براي  است  اصطالحي 
از  متشکل  يا مجسمه  برجسته 
بندي  ترکيب  با  قطعات مختلف 
 ،١٣٧٩ .(پاکباز،  انتزاعي  اغلب 

  (٤٢٥

ادامه از صفحه قبل
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مفهومي  هنر  زمينه  در  شصت  دهه  اوايل  از  که  هستند 
هاي  نمايشگاه  برگزاري  از  بعد  دو  اين  مي کنند؛   فعاليت 
متعدد در سراسر جهان، موفق به زباني نو در بيان هنري 
شده اند. طبيعت در مقام نخست و محيط هاي شهري در 
جايگاه بعدي الهام بخش کريستو و ژن است. ظرفيت هاي 
موجود در محيط، چه از نظر تحريکات بصري و خلق چشم 
اندازهاي بديع و چه از نظر اعمال هويتي تازه و مکان مندي 
محيط حائز اهميت هستند. تغيير مقياس و خلق آثاري در 
ابعاد بزرگ تر از حد معمول با مخاطب خود ارتباط جديدي 
را تعريف مي کنند. تالشي براي عميق تر کردن رابطه انسان 
با محيطي که در آن زندگي مي کند و تبديل آن به يك اثر 

هنري.
اين زوج هنرمند سعي مي كنند  در كارهاي خود مرزها 
را زير سوال ببرند؛ در ابتدا محيط را اجاره کرده بود، سعي 
مفاهيمي که  برقرار سازند،  آن  با  ارتباط جديدي  مي کنند 
ويژه  به  قبل،  از  تر  غني  و  متفاوت  رويکردي  مي توانند 
نسبت به مردمي که در آن جا زندگي مي کنند، به مکان انتقال 
دهند. در تمامي  پروژه ها مردم حضوري پر رنگ داشته 
و رويکرد اجتماعي را به نمايش مي گذارند. در آثار آن ها 
ارتباط انسان با محيط اطراف رفته رفته تنگ تر مي شود، تا 
آن جا که مخاطب به تعاملي شخصي با محيط يا اثر هنري 
دست مي يابد. اين پروژه ها بدون ترديد حائز ديدگاه هايي 

زيست محيطي، اجتماعي و هنري بسيار با اهميتي هستند.
آثار کريستو فضا سازي هايي هستند که ممکن است در 
هر جايي انجام پذيرد. از  بسته بندي پل ها و ساختمان هاي 

شاخص و غول آسا تا محصور کردن جزاير با پروپلين.
کريستو با اين آثار شيوه نگرش ما را از طريق مقابله با 
مفاهيم جا افتاده هنري در ذهن ، دگرگون   مي کند. او چشم 
اندازهاي تکراري را به عرصه اي براي ارزيابي و ادراکي 

جديد مبدل مي سازد.
 کريستو با بسته بندي کردن پديده ها در عملکرد عادي 
آن ها دگرگوني پديد مي آورد و بيش از اشياء ما را با 
احساس محيط درگير مي سازد.آثار کريستو موقتي است، 
انجام پروژه هاي او با هزينه هاي زياد و تعداد بي شماري 
کارگر پس از مدتي برچيده مي شوند و آن چه از آن ها 
باقي مي ماند، تعداد زيادي عکس و طرح است.(پندرس، 

(١٣٨٢ ،٣٣
شده  بندي  بسته  ماکت  کريستو،  يارجف  اثر   
رايشتاک،١٩٧٧با ابعاد ٨٠×١٠٠×٣٢   سانتي متر يکي ديگر 
از آثار هنر جديد موزه است. (تصوير٤-الف) مساله اي که 
در اين زمينه وجود دارد نوع مستندنگاري و ثبت اطالعات 
ومشخصات اثر است. با توجه به اين که روي برچسب 
روي اثر تنها نام کريستو به عنوان خالق آن ذکر گرديده 
بود،تصاوير(٤-ب) و (٤-ج) اشتباهي صورت گرفته زيرا  
آثار هنر زميني ٤١  اين زوج به طور مشترک انجام مي گيرد 
و در برچسب (اتيکت) معرفي اثر که توسط موزه هنرهاي 
معاصر تهران تهيه شده  تنها نام کريستو آمده بود و از نام 

َژن  اثري ديده نمي شود. 
( smithson) ٥-٦- رابرت اسميتسون

اسميتسون از زمين و درياچه به مثابه بوم استفاده 
کرده است. در اين گونه آثار مخاطب يا هنرمند، همانند هنر 
مفهومي (کانسپچوال)، به جاي ماهيت  بيروني با شيء، در 

درون اثر و فضاي آن قرار مي گيرد.(پندرس، ١٣٨٢ ،٣٣)
آثار اسميتسون زير عنوان هنر خاکي٢   شناخته مي شوند و 
معموًال با محيط پيرامون ارتباط دارند. او پس از تجربه آموزي 
در دهه ١٩٦٠ که طي آن ها از آئينه براي بررسي تاثيرات 
تصويرسازي پي در پي استفاده کرد به جنبه هاي گوناگون 
ضد شکل و  مفهوم گرايي دست يافت.(آرناسن،١٣٨٣ ،٥٥٦)  
فضا و مکان در آثار اسميتسون اهميت ويژه اي دارند.
او در انديشه جايگاه  يا بي جايگاه ها افتاد که عبارتند از

موقعيت هاي عکسبرداري شده با آثار خاکي بود.( همان، 
(٥٥٦

 اثري از اسميتسون به نام سنگ نمک و آيينه تاريخ 
٧٦-١٩٦٨ را بر خود دارد. (تصوير شماره ٥) چيدمان اين 
اثر به اين شكل است که ٨ قطعه آيينه را به طور عمودي و 
به موازات هم روي زمين قرار داده و مقداري نمک دريايي 

روبه روي آن گسترده مي شود.
جاهاي  در  ها  چيدمان  اين  نظير  اسميتسون  رابرت 

مطالعـه مـوردي شـش اثـر هنر 
جديد در موزه هنرهاي معاصر 

تهران

تصوير ( ٤-د) تصوير نمايی از جزئيات برچسب مشخصات اثر از 
روبرو را نشان می دهد.  نمایشگاه موزه هنرهای معاصر تهران، 

 ١٣٨٨

 تصوير ٥-  نمايی از يک اجرای سنگ نمک و آيينه در  باغ مجسمه 
های موزه،  اجرا در نمايشگاه جنبش  هنر مدرن سال  ١٣٨٤ 

 Land) لندآرت  زمين/  هنر   -١
(art/e\Earth art

٢- هنر خاکي، هنري است که 
در آن، به جاي استفاده از زمين 
به عنوان جايگاه اجراي يک اثر 
اثر  يک  به  زمين  خود  هنري، 
هنري تبديل مي گردد. هنرخاکي 
دهه   اواخر  در  زميني  هنر  يا 
١٩٦٠ به عنوان واکنشي در برابر 
فناوري پيچيده فرهنگ صنعتي 
چه  هر  آميختن  درهم  نيز  و 
بيش تر هنر و طبيعت پا گرفت 
و مفهوم آن در نمايشگاه  گالري 
نيويورک  در   ١٩٦٨ در  دوان 
در  کرنل  دانشگاه  نمايشگاه  و 
١٩٦٩ تثبيت شد. هنر خاکي که از 
زمره هنرهاي مفهومي به شمار 
مي آيد، مناسب نمايشگاه هاي 
متعارف هنري نيست و عرضه 
آن بيش تر   به صورت عکس 
و فيلم صورت مي گيرد. از جمله 
خاکي،  هنر  برجسته  کارهاي 
مي توان به کار رابرت اسميتسون 
با  يوتا  بزرگ  نمک  درياچه  در 
حلزوني(١٩٧٠)  اسکله  عنوان 

اشاره كرد. (لينتن،١٣٨٢ ،٥٠٠)
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شــماره۱۳  زمســتان  ۸۸
۱۰۳

فصلنامه تحليلي- پژوهشی

مختلف هم اجرا کرده اما پرسش چالش برانگيز در نوع ارائه 
و نمايش اثر و همچنين رابطه اثر با محيط پيراموني است. 
همان گونه که در تصوير ديده مي شود آيينه ها انعکاسي 
هنرهاي  موزه  وغيره  معماري  پيرامون،  هاي  محيط  از 
معاصر را به نمايش مي گذارد. اين پرسش مطرح مي شود 
که هنرمند اثر را ويژه اين محيط و معماري طراحي و اجرا 
کرده است؟ موزه داران و مسئوالن نمايشگاه اثر را درست 
و مطابق با خواسته هنرمند چيده اند؟ پس اين امکان وجود 
دارد که اين اثر براي چيدمان در محيط و مکاني غير از آن 
چه در تصويري که ما از اجراي آن در موزه ديده ايم و در 
کاتالوگ معرفي آثار موزه هنرهاي معاصر تهران آمده يا 
شايد دست کم اين چيدمان يکي از آن همه امکاني باشد که 

از اين اثر مي توان اجرا کرد.  
(Stella)  ٦-٦- فرانک استال

فرانک استال، نقاش و هنرمند آمريکايي، با آثار خود 
تاثير بسياري بر تحول هنر مينيمال گذاشت.

كارهاي فرانک استال نمادي هستند از شکاف مهمي که 
در اثر تالقي مدرنيسم و انواع  حرکت هاي ضد مدرنيست 

پيشرو( آوان گارد) به وجود آمد و عامل شکل دهنده هنر 
مفهومي بود.(وود،١٣٨٣ ،٣٨)

گوناگوني سنجرلي خلق شده در سال ١٩٧٧ميالدي به 
شيوه ليتوگرافي و در اندازه ١٠٦×٨٠ سانتي متر، يکي ديگر 

از آثار مورد مطالعه در اين مقاله است. (تصوير ٦-ج)
نوع چيدن اين اثر نيز مورد بحث است. آن چه اکنون 
به نمايش در آمده (تصوير شماره٦- ب) با    چيدمان هاي 
گذشته از اين اثر تفاوت دارد. به عقيده دکتر نادعليان١ در 
نمايشگاه پيشين اين اثر به صورت افقي چيده شده بود.

تصويرشماره (٦-الف) البته الزم به ذكر است متاسفانه 
تصوير مستندي از اين اثر يافت نشد و نگارنده با راهنمايي 

دکتر نادعليان تصوير را بازسازي نموده است.
مسئوالن،  که  شود  مي  ناشي  جا  آن  از  چالش  اين 
اثر به  موزه داران و کارشناسان هنري در هنگام ورود 
اقدام  اثر  موزه به ثبت و مستندنگاري از چيدمان اصيل 
نکرده اند. همچنين هيچ شماره يا عالئمي دال بر ترتيب و 
جهت نمايش اثر در پشت يا ضميمه اثر وجود ندارد. اين 
مسائل سبب شده تا تاويل هاي گوناگوني در نوع چيدمان 

 تصوير(٦- ب)  تصوير چيدمان ديگری از اثر در  موزه هنر معاصر تهران 

 تصوير(٦-الف) تصوير چيدمان اثر در  موزه هنر معاصر تهران، 
اجرا در نمايشگاه جنبش  هنر مدرن سال  ١٣٨٤ 

    تصوير(٦- ج) تصوير چيدمان اثر در  نمايشگاه سال١٣٨٨، موزه 
هنرهای معاصر تهران

در  نگارنده  به  ايشان  نظر   -١
در  که  است  اثر  چيدمان  مورد 
خورشيدي   ١٣٨٨ شهريورماه 
ضمن بازديد از نمايشگاه موزه 

هنرهاي معاصر انجام شد.
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مطالعـه مـوردي شـش اثـر هنر 
جديد در موزه هنرهاي معاصر 

نتيجه تهران
مقاله پيش رو به دنبال پژوهش در زمينه شناسايي چالش هاي فرا روي موزه ها در برخورد با آثار هنر 

جديد و تکيه بر مطالعه  شش اثر هنر جديد در موزه هنرهاي معاصر تهران تهيه شده است.
 دربررسي به سير تحول هنرهاي ديداري، هنر جديد بخشي از تاريخ هنر معاصر است که براي انتقال 
پيام و ايده هنرمندان به شكل هاي گوناگون ارائه مي شود. روش هاي ارائه متناسب با ايده، عالقه هنرمند، 
نوع مخاطب وغيره انتخاب مي شود، بر اين اساس هنر جديد به دسته هاي مختلفي طبقه بندي مي شود.

با تغيير ذائقه هنرمندان و مخاطبان در خلق آثار هنري از شکل به مفهوم و پس زدن هر آن چه که 
زيبا شناسي و هنر را در شکل مي دانست به مفاهيم تازه ايي از هنر اشاره کردند که در آن شکل به رتبه 

و درجه پايين تري نزول مي کرد.
موزه هنرهاي معاصر تهران با هدف نگه داري، ارائه و نمايش آثار هنري معاصر، مجموعه،  منحصر 
به فردي راطي سي سال فعاليت گردآوري كرده است . در ميان آثار اين مجموعه، شماري از كارهاي 

هنر جديد نيز نگه داري مي شوند که از گونه هاي مختلف هنر جديد هستند.
نتايج بررسي مشكالت چيدمان، مستند نگاري و معرفي شش اثر مورد بررسي به شرح زير است : 

١-بايد در نظر داشت موزه داران در نوع چيدمان آثار مجاز به تغيير، کاهش يا افزايش در اثر هنري 
نيستند. زيرا ممکن است در ماهيت آن، معنا و هدف هنرمند دگرگوني ايجاد کنند. 

٢-رابطه اثر با محيط و مکان ارائه اهميت دارد، به گونه اي که برخي آثار با محيط پيراموني مفهوم 
مي يابند. گاهي فضا موزه قادر به تامين مکان هاي مورد نظر هنرمند نيست.

٣- مستندنگاري و ثبت دقيق اطالعات هر اثر موزه اي از وظايف موزه داران است. در اين ميان آثار 
هنر جديد از حساسيت بيش تري برخوردار هستند. پس به هنگام گردآوري و انتقال اثر هنر جديد به موزه ها 
بايدمستنداتي از اثر که شامل مشخصات فيزيکي ، خالق، کروکي و توصيف هاي اجرا وچگونگي نمايش 

آن نيز از هنرمند اخذ كرد.
٤-اجراي مجدد آثار هنر جديد مستلزم نوعي تعامل ميان هنرمند و موزه دار است و در مواردي كه 
تاويل هاي مختلفي از نحوه چيدمان وجود دارد، دريافت مجوز يا دستورالعمل خالق اثر براي موزه ها 

و نمايشگاه ها ضروري است.
٥- نگه داري از آثار جديد همچون ديگر آثار موزه اي از وظايف دشوار موزه داران است. بايد در نظر 

داشت نحوه چيدمان و ارائه اثر به ساختار آن آسيب نرساند .
٦-پژوهش، مطالعه و مقايسه آثار هنر جديد، در روشن کردن برخي ابهامات مؤثر است. اين امر با 
وجود منابع پژوهش، کارشناسان متخصص و ارتباط مداوم با هنرمندان و مؤسسه هاي فرهنگي 

مرتبط امكان پذير  است.  
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