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مقدمه
ازدهة90میالدیتاکنونموضوعگفتماننمایشگاه
ازاهمیتزیادیبرخوردارشدهاست.نوشتنوسخنرانی
و بیننده میان رابطه ایجاد و نمایشگاه درباره کردن
شدن دیده یعنی پیشین رویكرد به نسبت نمایشگاه،
عنوان به گفتگو و یافته بیشتری اهمیت هنری شئ
اساسیترینعنصرنمایشگاه،خودنوعیفرمهنریدر
نظرگرفتهمیشود.تغییرنقشکیوریتور1ازشخصیکه
درموزهبهنگهداریازاشیاءمیپردازدبهفردیفعالو
چون مسائلی تا شده سبب نمایشگاه ایجاد در خالق
گفتمانوایجادرابطهمیانآثارهنریوبینندهدرتولید
نمایشگاهموردتوجهقرارگیرد.بهعنواننمونهمیتوان
اشارهکردکهرویدادهایگفتمانی بهداکیومنتای211
ساختارهایاولیهآنراشكلدادند)فیلیپوویک،2005:

.)66
زیر اغلب هنری نمایشگاههای برگزاری ایران، در
سایةبازنماییآثارهنریدرگالریهابودهوبهویژگیهای
نظریوعملكردهایگفتمانیآنکمترپرداختهشده
است.شناختشیوهها،نظریههاوفرمهاینمایشگاهیو
در میتواند گفتمانسازی هدف با نمونهها تحلیل
شكلگیریفرمهایگوناگوننمایشگاههاپیشرفتهای
مؤثریایجادنماید.باتوجهبهکمبودنمونههایعینیو
عملِیقابلتطبیقبانظریاتگفتمانیدرنمایشگاههای
با نمایشگاه از نمونهای حاضر پژوهش ایران، هنری
رویكردگفتمانی)کارِگل(3راباهدفپرداختنبهمبحث
آن سازنده روابط بیان و نمایشگاه گفتمانی4 کنش

بررسیمینماید.

پیشینه تحقیق
دردهةاخیرمقاالتوکتابهایمتعددیدررابطه
باتاریخنمایشگاهها،کیوریتینگ5واهمیتنمایشگاهدر
شكلگیریهنرمعاصرنوشتهشدهاست.دروهلهاولبا
از متفاوتی اشكال با رابطه در تاریخی پژوهشهای
تاکنون میالدی 1920 سال از هنری نمایشگاههای
مواجهمیشویمکهبهطورنمونهمیتوانبهکتابقدرت
هنر موزه در نمایشگاه چیدمانهای تاریخ نمایش:
اشاره استانیوسكی6 آنه ماری نوشته )2001( مدرن«

کرد.اینکتابمطالعهجامعیدربارهچیدماننمایشگاهها
ورابطهنمایشگاهبابینندهبودهوبهاهمیتفضاوارتباط
اثرهنریمیپردازد.در بینندهو ازپیشتعیینشده
خصوصزیباییشناسینمایشگاههایهنری،میتوانبه
کتابفكرکردندربارهنمایشگاهها)1996(باویراستاری
ریساگرینبرگ،بروسفرگاسون،وسندینارین7اشاره
کردکهدرآنمقاالتمتعددیازکیوریتورها،منتقدان،
گفتمانهای درباره شناسان هنر تاریخ و هنرمندان
پیراموننمایشگاهومباحثنظرینمایشگاههایاواخر
در مقاالتی کتاب در است. شده آورده 1990 دهه
با )2007( معاصر هنر کیوریتینگ و پرفورمنس
سدجویک«8 »میشل و راگ« »جودیت ویراستاری
مباحثیچونگفتماننمایشگاههایکوچکودوساالنهها
مطرحشدهونویسندگانبهرابطهگفتماننمایشگاهو
به کتاب این در پرداختهاند. جامعه در فرهنگ تولید
هنر شكلگیری در آن تأثیرات و کیوریتورها دوران
دوران در که هنری ابژه اهمیت و شده اشاره معاصر
مدرنیستیمحوریتمباحثنظریراازآنخودکرده
بود،بهچالشکشیدهشدهاست.لوسیلیپارددرکتاب
ششسالمادیتزداییاثرهنری،از1966تا91972
اثرهنریرابهعنوانابژهایکهمیبایستدیدهشود،به
تا 60 دهة نمایشگاههای نمونه، برای و گرفته چالش
دهة80میالدیراتحلیلومتغیرهایموجوددردنیای
هنرراموردبررسیقرارمیدهد.درنهایتمیتواناز
بابک عنوان با گلكار بابک نمایشگاهی چرخه کتاب
گلكار،دیالكتیکناکامی،دمیدرنگ،کاِرگل)2014(10
نامبردکهبهشكلگیریاثرهنریونحوهارائهآندر
نمایشگاهبرپایهگفتماناشارهشدهاست.اینمقالهبه
دنبالاثباتفرضیهایمبتنیبررابطهمعناداربینکنش
گفتمانی،بینندهوتولیدهنریتدوینشدهویافتههای
شكلگیری در هنری اثر بیننده نقش نشانگر تحقیق
هنر بر گفتمان این تأثیر و نمایشگاه گفتمانی کنش

امروزایراندارد.

مبانی نظری بحث
دراینمقالهمنظورازگفتمان،نوعیارتباطکالمییا
غیرکالمینمایشگاهبابینندهاستکهویژگیهایخاص
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این که است این آن ویژگی مهمترین دارد. را خود
ارتباطهموارهدربافتوموقعیتزمانینمایشگاههنری،
وزمینةفرهنگیمكاننمایشموردتوجهومطالعهقرار
میگیرد.»بهدلیلوجودعناصروروابطدرونمتنو
یک همچون همواره گفتمان نمایشگاه، متنی برون
و بافتاری ویژگیهای همین میشود. تلقی فرایند
تا میشود موجب نمایشگاهی گفتمان فرایندی
سیالی، گشادگی، پویایی، همانند دیگری خصوصیات
بینامتنی،بینارشتهایودربسیاریازمواقعبینافرهنگی

رانیزدربرداشتهباشد«)شعیری،55-72:1388(.
نیاز  برایگفتگو ایجادفضایی به نمایشگاه گفتمان
شكل گروهی بحث در »تالیف فوکو: عقیده به دارد.
میگیردنهتوسطفردیامتن«)فوکو،30:2003(.این
دیالوگهای که کرد تفسیر گونه این میتوان را جمله
در چندگانه صداهای و فعال مشارکت به نیاز گفتمانی
زمینههایمختلفدارند،تاارتباطبینندگانوآثار،منجر
« چون »کیوریتورهایی شود هنری اثر شكلگیری به
دیویدبیچ«.11و»گوینوید«12گفتمانراامكانحضور
کردن صحبت حتی آنها عقیده به میدانند. نمایشگاه
یعنیانجامدادنکاری،بهخصوصاگرشمادربارهمورد
.)9-10 :1999 وید، )گوین کنید« صحبت ارزشمندی
بنابراین،انجامدادنوگفتنهردوفرمهایکنشیهستند
کهگفتمانراایجادمیکنند.اینرویكردنهتنهامنجربه
و اثر بین رابطه بلكه نمیشود، هنری اثر شدن نادیده
برای مینماید. محكمتر گفتمان ایجاد در را نمایشگاه
واضحترشدناینموضوع،فرضیهکنشگفتمانینمایشگاه
بانگاهیبهنظریه»میل«»ژاکلكان«ونظریه»مادیت
میشود. تحلیل لیوتار« »فرانسوا هنری« اثر زدایی
»گفتماننمایشگاه«میتواندازدیدگاههایمختلفمورد
اینپژوهشاهمیتدارد اماآنچهدر بررسیقرارگیرد،
یا و )شفاهی است گفتگو یعنی آن عنصر اساسیترین
ضبطشدهونوشتهشده(کهخودنوعیرسانههنریدر
یا طرفه یک گفتگوی و )سخنرانی میشود گرفته نظر
بلكه آثار ارائه نحوه تنها نه نمایشگاه در گروهی(.
فرایندی پیرامون، متنهای و کاتالوگ سخنرانیها،
گفتمانیمحسوبمیشوند.فرایندیکهبینندهفعاالنهدر
کنش به هنری اثر با او گفتگوی و داشته شرکت آن

گفتمانیمیانجامد.کنشچیزیاستکهمنجربهتولید
کارکردنشانه-معنایییعنیارتباطدوجانبهبینصورت
.)1-10 )دوهرتی،2006: میشود محتوا صورت و بیان
درواقع،بدونحضوربیننده،کنشگفتمانیصورتنگرفته
وبینندهدرشكلگیریگفتماننمایشگاهنقشیاساسی

دارد.
دررابطهبا»مادیتزداییاثرهنری«میتواناقرار
کردکهجهانهنرتاکنونرابطهایپایداروطوالنیرابا
اشیاءبرقرارکردهاست.رابطهایکهدردورانسرمایه
هنری کاالی فروش درصد رفتن باال سبب به داری،
محكمترنیزشدهاست.بنابراینایندورویكرد:1.تولید
و هنری شیء به انتقادی نگاهی .2 و هنری کاالی
همزمان طور به آن شده مادیتزدایی شكل پذیرش
ادامهدارد.البتهنگرشسومیراهممیتوانبهآناضافه
فرایندهنری آغاز بهجهت ازشئ استفاده وآن کرد
فرایند ایجاد به میتوانند اشیاء حالت، این در است.
هنری اثر عنوان به خود اینكه نه کنند کمک هنری
)گالری سورئالیسم نامه واژه کتاب در شوند. پذیرفته
بوئكسآرت،1938(،حاضر-آمادههایمارسلدوشان
بهعنواناشیاییعادیکهباانتخابهنرمند،تبدیلبه
اشیاءواالیهنریشدهاند،معرفیشدهاست.ازآنزمان
روشهای با را اثر به نگرش نحوه هنرمندان تاکنون
با اخیر، سالهای در کشیدهاند. چالش به گوناگونی
توجهبهپیشرفتهاییکهدرتكنولوژیونظریاتمعاصر
حاصلشده،موضوع»مادیتزداییاثرهنری«وفاصله
کرده پیدا زیادی اهمیت ابژه، سنتی شكل از گرفتن
تفكر تأثیرات برابر در انتقادی رویكرد این است.
سرمایهداریدردنیایهنرایجادشدهومعتقداستکه
تحت را هنری اثر ازشكلگیری بزرگی بخش رسانه،
تأثیرقرارمیدهد.)لیپارد،کندلر،68-5:1967-1(در
اینجاسؤالمهمیمطرحمیشودکهآیابرایرسیدنبه
اینهدف،میبایسترسانهراتغییردادویاآنرانادیده
گرفت؟ویااینكهمیشودرسانهرادرجایگاهخودحفظ
برای برد؟ بهره هنر به دستیابی برای آن از و نمود
ملموسترشدناینبحثنمونهعینییکنمایشگاهکه
ازابتدابراساسگفتمانایجادشده؛موردمطالعهقرار

دادهشدهاست.
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معرفی نمونة موردی پژوهش
نمایشگاهانفرادیبابکگلكار،تحتعنوان»کاِرگل«
نمونهموردمطالعهاینمقالهاستکهازجهاتمتعددی
تحلیلخواهدشد.ایننمایشگاهبهمثابهفرایندیپویا،
رابطهکنشوواکنشگفتمانیمیانبینندهواثرهنری

راهدایتمینماید.13
نمایشگاه سه از چرخهای پایانی نقطة »کارگِل«
انفرادیبابکگلكارمیباشد.پویاییهاوشرایطناکامیها
از ناخشنودی به و میکاود معاصر وضعیت در را
این از حلقه نخستین میکند. اشاره آن تناقضهای
»دیالكتیک عنوان با میالدی 2013 سال در چرخه
ناکامی«14درموزة»وستونكوور«15بهنمایشدرآمدو
سپسبادگرگونیهاوتغییردرزمینه،باحمایت»گالری
هنرونكوور«16درمرکزشهرونكوور،درفضایعمومیو
عنوان به ارائهشد.»کاِرگل« عنوان»دمیدرنگ«17 با
مرکز در 2014 اکتبر در چرخه، این بخش آخرین
هنرهایسازماناب/آبانبارتهرانبهنمایشدرآمدکه
ایرانی گلكارهنرمند بابک انفرادی نمایشگاه نخستین
نمایشگاه این اشیاءسفالین بود. ایران در کانادا مقیم
)فرزان کتاب نویسندگان از یكی توسط
پنجاه شامل آثار شدند. نامیده سجودی(«جیغدان«18
سفالینهکوچک،سهسفالینهبزرگچرخساز،ویدئوها،و
معاصر هنر مرکز طبقه سه در که بودند بومهایی
به نمایشگاه کتاب شدند. چیدمان انبار سازماناب/آب
عنوانابزارمستندسازی،نقشمهمیدرپویاوزندهنگه
داشتنکنشگفتمانیایفاکرد.بهطوریکهجلدروی
آنازجنسبومنقاشیانتخابشدوهنرمندبامالش
گلرویجلد،آنرابهاثریهنریقابلخریدوانتقال
تبدیلنمود.دراینمجموعه،هنرمندباانتخابسفال،
بینندهرابهبازاندیشیاشیایآشنا،قصدوکارکردشان
واقع، در بخشید. تازهای نقشی آن به و نمود دعوت
قابلیتهایایناشیاءسفالینرابهورایشناختازآنها
امكانات و داده توسعه مرسومشان تجاری ارزش و
آثار، این بارز ویژگی کرد. پیدا درسفالینهها جدیدی
استفادةهنرمندازگلرسبرایدستیافتنبهایدةکار
وتولیدبهمثابةالگوییاستکهمیتوانآنرامطالعه
با رویارویی به اینطریق به و پیشگرفت در و کرد

شرایطنامتوازنزندگیمعاصرپرداخت.

مادیت زدایی، وضعیت شئ هنری
درمباحثنظریپیشینبهاهمیترسانهاشارهشد
ودررابطهبامشارکتبینندگاندرتولیداثرهنریاین
بایدرسانهراتغییرداد؟ویا سوالمطرحشد؛کهآیا
که میشود مشاهده تحقیق این در گرفت؟ نادیده
میتوانآنرابهشكلیخالقانهحفظنمودهودرایجاد
نمایشگاه بتوان شاید برد. بهره آن از هنری فرایندی
این به برایپاسختحلیلی رانمونهمناسبی »کاِرگل«
سؤاالتدرنظرگرفت.زیرامحوراصلیایننمایشگاه،
مشارکتبینندگاندرتولیدهنربودهورویكردسنتیبه
مؤلفواعتباررسانههنریدرآنبهچالشکشیدهشده
است.»کاِرگل«دربارةزندگیانسانمعاصردرجهانی
داده قرار سلطه تحت را او مختلف وجوه از که است
فرهنگی، گوناگون زوایای از میکوشد واقع در است.
اجتماعی،اقتصادیوسیاسیاورابهاندیشیدندرباره
موقعیتخویشدعوتنمایدواگرشددرفرایندیبازو
سفالین ابژههای خواند. فرا بازی به قضاوت از دور به
نمایشگاه،مرزمیانعملكردهنری،هنرمندوواکنش
بینندهرادرهممیشكنند،زیراآنچهدرنهایتبهعنوان
اثرهنریشناختهمیشود»جیغ«بینندهاست.بنابراین
مواجه هنری«19 اثر زدایی »مادیت مفهوم با اینجا در
میشویم،زیرامشارکتبینندگانمیتواندبهایجاداثر

هنریختمشود.
درقسمتیازفضاینمایشگاه،جیغدانهایبزرگ
رویتشكینرمقرارگرفتهاندتابینندهرابهجیغزدن
ابژههای با بیننده نگاهنخست فراخوانند.در درخود
سفالینبزرگدراتاقیخاکستریرنگمواجهمیشود
»جیغ شده: نوشته آن دیوارهای از یكی روی بر که
میافتد...«. اتفاق اکنون لحظه در صدا و صداست
تا اند شده چیده میزی روی بر کوچک جیغدانهای
بینندهآنهارابهآسانیدردستگرفتهوجیغبكشد.
این نیزنوشتهشدهاست:»چرا بررویدیوارآنفضا
فضایتهی،اینمكانامكانرانبایدمحتواتلقیکرد؟«
)تصویرشمار1و2(بینندهبهسمتسفالهامیرودو
بهمحضچسباندندهانبهدهانهآنهاوجیغکشیدن،
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واردحیطهایمیشودکهبهگفتهلكان،هستیوعدم
همزماندرآنشكلمییابند.یعنیتطابقامرخیالیو
واقعی،آنچهکهبهگفتهلكانوجودشبهعدموابسته
این میتوان .)96-108 :1386 )احمدزاده، است
نمایشگاهرابهعنوانپروژه»مشارکتی«20بررسینمود
کهتعاملاجتماعیراترویجدادهوآشكارامحوریتماده
از جدیدی شكل میدهد. جلوه اهمیت بی را هنری
فرایندهنریکهدراثرمشارکتبیننده،ازمادیتشئ
سفالینوحتیروایتگریوارائهبازنمایانهفراتررفته
است.اینفرایندیادآورنمایشگاههایهنرمندانمفهومی
درقرن20استکهچرخشتصویریوزبانیدرهنر
به مربوط گفتمان »کاِرگل« بنابراین نمودند. ایجاد
صدای کمک به و نموده آغاز را هنری شئ وضعیت
بیننده)جیغ(آنراادامهمیدهد.زیراباجیغکشیدن
بینندهدراشیاءسفالین،نگاهبهاثرهنریازمادیتشئ
بهحواسدیگرهمچونشنوایی،بیناییوالمسهتغییر
یافتهوارتباطجدیدیمیانابژهسفالینومخاطبو
کنشهاوواکنشهایبدنهابامحیطبیرونیودرونی
تجربهمیشود.»درمواجهبینندهباجیغدانهاواعمال
کنشبرآنها)جیغکشیدن(بهطورکلیعمل،فیزیكی
وجسمانیوهمذهنیومفهومیاست.یعنی»شئ«
بینندهرابهکنشفرامیخواندتاباآندرآمیزد.اگر
ایجاد هنر دهد نشان واکنش اثر خواسته به بیننده
میشودودرغیراینصورتآثارازروایتکالسیکخود
اشیاء تنها اینها ابژه، عنوان به زیرا نمیروند جلوتر
سفالینبزرگوکوچکهستندواینصدایحاصلاز
میکند.« تولید را هنری اثر که است بیننده کنش
)سخنرانیفرزانسجودیدربارةنمایشگاه»کاِرگل«در
مكاننمایشگاه(دراینفرایندنمیتوانجایگاهزمانو
مكانقرارگرفتنشئرانادیدهگرفت.بهعبارتدیگر
تغییراعتبارازمادهبهانرژیوکنشبهاینمعنینیست
بدین بلكه باشد، دسترس در نمیبایست ماده که

معناستکهاهمیتشئمنسوخشدهاست.
دراینجا،کلمه»غیرمادی«تنهابهایدهایجاداثر
مربوطنمیشودبلكهبهفرایندخالقانهایکهدرجریان
است،مرتبطمیشود.فرایندیکهحضورمادهراغایب
است؛ ماده مادی، »غیر لیوتار21 برای میکند. اعالم

مادهایکههمچونسوژهبهتعاملودیگرفرایندهای
مفهومیمیپردازد«)لیوتار،175:1996-159(.ایجاد
آزاد هنری اثر ارائه از را ذهنیت که نمایشی فضایی
نمودهوراههایجدیدیازتعاملبابینندهراجستجو
مینماید.یعنیبهجایارائهآثارتجسمیتعریفشده،
و پرپیچ وضعیت با بیننده تا میشود ایجاد صحنهای
خمیازسؤاالتروبروشودوبااستفادهازحواسخود
اینسؤاالترابهشكلیانتقادیمطرحنماید.درواقع
اینسؤالمطرحمیشودکهباتوجهبهتعاملبینندهبا
اینجیغدانها،آیامیتوانشاهدآثارهنریمادیتزدایی
شدهبود؟یابایدآنرابهعنوانمرحلهایفراترپذیرفت
تبدیل اطالعات به ماده طریق از انرژی آن در که
میشود.اطالعاتیکهبعدازتفسیرشدندوبارهمیتوانند

بهمادههنریتبدیلشوند.

مشارکت گفتمانی
نمایشگاهها برگزاری نوین راههای از یكی امروزه،
ایجادفضایمشارکتوفراهمکردنشرایطارتباطمیان
بینندهبا»فرایندهنری«بهجای»ابژةهنری«میباشد.
دراینروش،بینندهتنهااثررانمیبیندبلكهدرفرایند
ایجاداثرهنریشریکمیشود.درواقع،هنرازمشارکت
این میآید. بوجود همكاری مبنای بر و اجتماعی
تمرینها،منطقبازنماییراترککردهوبرجنبههای
ارجاعیومشارکتیارائةفرایندهنریتأکیدمیکنند.
روند به خود ابژهها« دادن جای»نشان به بنابراین
رویكرد در شدهاند. تبدیل وقوع« حال در »اتفاقات
کشیده چالش به مستقیماً بیننده دریافت معاصر،
نمیشودتاواکنشیبههمراهداشتهباشدبلكهازابتدای
پروژهازویدعوتمیشودتاذاتاًقسمتیازآفرینندگی
آنراعهدهدارشود.اینچرخشاساسیازروشهای
بازنمایانهبهپسابازنمایانهدرنمایشگاهها،تبدیلمرحلة
مفهوم ایجاد بیانگر و است مشارکت« به »آموزش
که میباشد هنر تولید در بیننده نقش از جدیدی
نامید. بهسوژه« »ابژه از پارادایم تغییر را آن میتوان
یعنیبهبینندهاینامكاندادهمیشودتاخوددرتولید
نمایشگاههمكاریداشتهباشد؛گفتمانیکهدرآنهنر،
نظریهوفعالیتهایتمرینیبایكدیگرترکیبشدهو
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کیوریتورها، هنرمندان، جمله از مختلفی گروههای
فضای مشارکتی- صورت به - بینندگان و منتقدان
فرهنگی- گفتمانی خالقانة فضای یک به را هنری

اجتماعیتبدیلمینمایند.
درنمایشگاه»کاِرگل«،فضاهاینمایشگاهبهصحنه
تعاملبینندهیاپلتفرمهای22عمومیتبدیلشدهکه
همزمانپدیدآمدنوعدمرادرخوددارند.آنچهدراین
فضاینمایشگاهیاهمیتپیدامیکند،تعاملبینندهبا
اشیاییسفالیناست.یعنیبهجاینمایشآثارهنری
نمایشگاه فضای دارند، هویتمشخصی که تمامشده
»تجربه«راجایگزین»بازنمایی«کردهاست.تجربهای
کهقرارنیستدرآنیکاثرهنری-بادستساخته
شده-بوجودآید،دیدهشودوموردتحسینواقعشود.
دریافتبینندهنیزمستقیمابهچالشکشیدهنمیشود
تاواکنشیبههمراهداشتهباشدبلكهازابتدایپروژهاز
ویدعوتمیشودتاذاتاًقسمتیازفرایندباشد.یعنی
بینندهخودبهمثابهرسانهدرتولیدنمایشگاهمشارکت
وهمكاریداشتهومفهوممؤلفرابهچالشمیگیرد.

جیغدانهابهدوبارهسازیمعناها،فرمهاونظامهای
و نظامیگروهی ایجاد برای و عالقهمندند بنیادین
میتوان میکنند. ایجاد را مناسبی بستری مشارکتی
انتظارداشتکهبینندههنگامجیغزدندرنوساندو
زمانیکه ناپایدارخصوصیوعمومیقرارگیرد. نظام
سرشراداخلبدنهسفالینمیکند،فضاییخصوصی
در متعدد بینندگان حضور با و میشود ایجاد برایش
فضایبیرون،ناخودآگاهنظامخصوصیشكستهشدهو
این در ترتیب بدین میگیرد. خود عمومیبه شكلی
فرایند،بدنههایسفالینماراازفضایعمومیلزوماًبه
فضایخصوصیودوبارهبهفضایعمومیبازمیگردانند.
یعنیبهبینندهفرصتیدادهشدهتاآنچهدردرونخود
نهفتهدارددرفضاییعمومیدردرونجیغدانهابرون
ریزیکند.جاییکهدرآنهیچمشخصهایازهویت
پایدارزمان،مكان،جنسیتوفرهنگدیدهنمیشودو

سیستمیخردشوندهوناپایداردارد.
درواقعاشیاءسفالیناینمیلرادربینندهایجاد
از فراتر که میلی بكشد. آنهاجیغ درون در تا کرده
خواستهونیازاست:دراینجامیلازجداییمیاننیازو

خواستهبهوجودمیآید.آنچهدرناخودآگاهبینندهاست
دردرونبدنهانداموارجیغدانمعناپیدامیکندوالبته
این در لكان )سجودی،1393(. زودخاموشمیشود
بارهمیگوید:»مبنایمیلعدماستامافقدانوعدم
همعلتوهمغایتمیلمیباشند.میلوعدموجودی
وابستهبهیكدیگردارند«)احمدزاده،96-108:1386(.
بهعبارتدیگر،حضورمیلبهمعنایغیابعدمنیست،
میلدرسوژهجایگزینعدمنمیشودچراکهعدمدائما
نمایانگرفقدانوجودیمامیباشدوابژهبرایهمیشه
گمشدهاست.جیغدانها،درواقعابزاریبرایرهاییغم
بادهایانباشتهشدهدروناند.نتیجهاینامرنوعیخود
اعتباری، به مییابد. بینندهظهور در که است آگاهی
یا ایدئولوژیهایپنهانو با آثار، با بینندهدرمواجهه
زیرا میشود. درگیر خود ذهن نشده بازتاب صداهای
زمانیکهدربدنههایسفالینجیغمیکشدروایتینواز
عمل این تكرار با و میسازد نمادینش جهان و خود

پیوستهازساختههایخودقلمروزداییمیکند.
بعدازجیغکشیدنبیننده،اتفاقیمیافتدامااین
لحظه به چیز همه زیرا میشود، ناپدید ناگهان اتفاق
وابستهاست.درواقعجیغدانهاتنهاتبدیلبهبستری
برایمشارکتبینندهدرایجادرویدادگفتمانیمیشوند.
جریان و حضور حاصل اینجا در نمایشگاه مفهوم
بدین است. آثار و فضا بینندگان، متقابل کنشهای
معنیکهوابستهبهحضورمخاطبوواکنشیاستکه
سایربینندگاندررابطهباآثارویكدیگرانجاممیدهند.
ساختار آثار، مقابل در افراد واکنش و حضور یعنی
نمایشگاهراشكلمیدهد؛ساختاریکهآنهممتغیرو
به نمایشگاه در آثار چیدمان شكل است. ناپایدار
بینندگانکمکمیکندتاازطریقدیالكتیکمفاهیمو
استداللمبتنيبرتعقلودرشرایطيبرابربرایتمام
طرفهایمشارکتکنندهوعاريازهرگونهفشاروزور،
مجموعهایازرفتارها،مواضعوجهتگیریهایارزشی
وهنجاریایجادکنندوحوزهعمومیایبسازندکهدر
آنسوژهمیکوشد»خود«را،بابازنماییداللتکنندهها،
بیانکند؛هرچندممكناستدربازنماییناکامبماند.

اینناپایداریرامیتوانبهطورهمزماندرویدئو
ورزدادنِگلدربخشیازنمایشگاه،ودربخشدیگری
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درپرتابتكههایِگلبهویدئویدرحالپخشومحیط
اطرافشدررفتارهاورویدادهاییکهدرجامعهتشكیل
در کرد. مشاهده میگیرد، صورت بینندگان از شده
قسمتی،بینندهبهفرایندساختاثرمینگرد،درجایی
دگردرآثارسفالینجیغمیکشدودرنهایتقسمتیاز
مادهساختاثررابهویدئوییازتصاویروفضایاطراف
آنپرتابمیکند.حتیبرایپاکنمودندستخوداز
ِگلسرخ،تصاویرونوشتههاییراروبرویدیوارپخش
ویدئوایجادمیکند.درواقعشكلتصویریواکنشخود
رادربستریگفتمانیارائهمیدهد.)تصویرشماره3و
4(زیرا»کاِرگل«،ترومای23ناتوانیویرادرپاسخبه
تا و میشود یادآور حاضر واقعیات تحلیل و رویدادها

حدودیموقعیترهاشدنازآنرافراهممیکند.

نتیجه گیری
دراینمقالهبردوموضوع»مادیتزداییاثرهنری«
و باشئ رابطه در تأکیدشد. گفتمانی« »مشارکت و
در که داشت اذعان میتوان هنری اثر اهمیت
درجه در هنری شئ ارائه ایران، امروز نمایشگاههای
و نمایشگاه میان رابطه و گرفته قرار اهمیت نخست
تولیدفرایندهنریکمترشناختهشدهاست.اگرچهاین
رویكردجایگاهبسیاریازآثارهنریرادربازارهنرحفظ
برانگیز پرسش آثار با بیننده رابطه اماهمچنان کرده
است.راهكار»مادیتزداییاثرهنری«میتواندرابطه
میانبینندهواثررانزدیكترنمودهومعیاراصلیازاین
ارتباطایجادفرایندهنریباشدتاساختوارائهشئای
زیباوقابلفروشکهمخاطبتنهامیتواندنظارهگرآن
باشد.درشرایطفعلی،آثارهنریبهشكلابژههاییدر
مقابلبینندهقرارگرفتهونقشمؤلفهنرمندمحفوظ
میماند.بنابرایناهمیتشئهنریبهشكلکالسیکو
نشاندادنآنبهمخاطبهمچنانرایجمیماندورابطه
اثرهنریبابینندهوجامعهدرمحدودیتقرارمیگیرد.
ازدیگرراهکارهایمعاصرارتباطاثرهنریبابیننده
وایجادگفتمانفرهنگیدرجامعه،میتوانبه»مشارکت
از نمایشگاه فرهنگی گفتمان کرد. اشاره گفتمانی«
میآید. پدید آثار با بینندگان کنشهای مجموعه
مجموعهعملیاتیکهمخاطبرافعالنمودهوعهدهدار
توسط قباًل آن بستر که میکند فعالیتهایی انجام

هنرمندیاکیوریتورفراهمشدهاست.بایداقرارکردکه
نگیرد صورت بیننده سوی از کنشی و عملیات تا
نمیتوانازکنشگفتمانییاهنرتعاملیسخنگفت.در
شیوهگفتماننمایشگاه،جایگاهمولفبهمعنایواحدآن
بهتجربههای بیننده بیمعنااستوهنرمنددرکنار
نمایشگاه واقع، در اثردستمییابد. با مواجهه جدید
فضایمذاکرهایمیشودکهمعنیکلماتوچیزهادر
یعنی است. باز بحث برای همیشه و نیست ثابت آن
»فرایند«جایگزین»ارائه«میشود:بهجایبرخوردبا
ارزشهایابژکتیووابژههایارزشمند،برخوردهایغیر
منتظرهوآزمونهایگفتمانیدرالویتقرارمیگیردو

گفتگوپایهواساسپروژهبهحسابمیآید.
درهنرامروزایران،گفتگووایجادرابطهتعاملیبا
بینندهبابرگزاریجلساتگفتگوپیراموننمایشگاهها،
و همایشها برگزاری و مقاالت و کتابها ترجمه
سمینارهاایجادمیشود.اگراینارتباطبادرنظرگرفتن
کنشمخاطبایجادشودبهکنشگفتمانینمایشگاه
شكل همان صورت این غیر در و میشود نزدیک
ادامه فرایند این در فعال« غیر »بیننده مدرنیستی
نمایشگاههای گیری شكل به آنچه بنابراین مییابد.
گفتمانیدرایرانکمکمیکند،توجهبیشتربهمحتوا
وفرایندهنریاستتاارائهاشیاءهنریکهبهصورت
غیرفعالدرمقابلبینندهقرارمیگیرند.ازطرفدیگر
چالش به و آثار شكلگیری در بینندگان مشارکت
کهمیتواند است مواردی دیگر از مولف نقش گرفتن
وارد را بیننده با آن ارتباط و هنری اثر شكلگیری
تجربهایپایانناپذیرنمایدکهدرآنهیچقطعیتیوجود
ندارد.برگزارینمایشگاههاوپروژههایهنریدرجامعه
بادرنظرگرفتنمشارکتبینندهدرتولیداثروایجاد
آثارتعاملی،گفتمانفرهنگیجدیدیراآغازمینمایدو
در میتواند نقدها و نوشتهها سخنرانیها، برگزاری
اینها باشد. داشته مؤثری نقش گفتمان این پویایی
راهكارهاییهستندکهخاستگاهآنرامیتواننیازهای
فرهنگیجامعهدرمشارکتوارتباطباآثارهنریتلقی
کرد.زیراگفتماننمایشگاهیبستریرافراهممیکندتا
انتزاعمفاهیمفرهنگیبرایجامعهبازتعریفشدهوبه

صورتیعینیدرآید.
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پی نوشت ها
1.تاکنونواژهمناسبیبرایترجمهاینکلمهارائهنشدهاستبنابراین
CuratingوCuratorترجیحدادهمیشودتاازخودواژههای

بهصورت»کیوریتور«و»کیوریتینگ«درمتناستفادهشود.
2. Documenta 11
3.کاِرگل،نمایشگاهانفرادیبابکگلكارهنرمندایرانیساکنونكوور
کهاز25مهرتا23آبان1393بهکیوریتوریالهامپوریامهردر
مرکزهنرهايمعاصرسازماناب/آبانبارتهرانارائهشدونشست
نظریایباحضورفرزانسجودی،حمیدسوری،والهامپوریامهر

دررابطهباآنشكلگرفت.
نامیدند. گفتمان« »نمایشگاه را نمایشگاه میالدی 90 دهة در .4
به دهه این شد باعث که کننده گفتگو عمومیصداهای نمایش

عنوان»دورانکیوریتور«نامیدهشود.
دهی شكل در خالقانه فرایندی )Curating( کیوریتینگ .5
و تمرین بخش دو از که بوده فعالیتیهنری و پروژه نمایشگاه،

نظریتشكیلمیشود.
6. The Power of Display; A History of Exhibition 

Installations at the Museum of Modern Art, by 
Mary Anne Staniszewski.

7. Thinking about Exhibitions, edited by Reesa 
Greenberg, Bruce W. Ferguson, Sandy Narine.

8. Issues in Curating Contemporary Art and 
Performance, edited by Judith Rugg and Michele 
Sedjwick.

9.  Lucy Lippard, Six Years; The Dematerialization 
of the Art Object from 1966 to 1972.

10. Babak Golkar, Dialectic of Failure, Time to let 
go…, Of Labor, Of Dirt, by Darrin Morrison, 
Michael Turner, Farzan Sojoodi and Elham 
Puriya Mehr

11. David Beech
)دیویدبیچوگوینویدهردوازکیوریتورهایمعروفمعاصرهستند
کهمباحثنظریمعاصریرادررابطهباکیوریتینگونمایشگاه

ارائهدادهاند(
12. Gavin Wade
13.اینچرخهنمایشگاهیدرسال1393بهصورتکتابیباهمكاری
موزه»وستونكوور«،»مرکزهنرهایمعاصرسازماناب/آبانبار«

و»کاناداکانسیل«بهچاپرسید.
شابک:978-0-9919602-5-5

14. Dialectic of failure
15. West Vancouver Museum
16. Vancouver Art Gallery

17. Time to let go…
18. Scream pots
19. Dematerialization of art work
20. Participatory
21. Lyotard
22. Platforms
نوع هر به پزشكی دانش در )Trauma( تروما .23
گفته انسان بر واردشده حادثه و آسیب ضربه،جراحت،شوک،
درونی عامل و شود وارد خارج از که شرط این با میشود

یابیماریدربدنعلتایجادآسیبنباشد.
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