
 اجراي گرداني جعبه دارانه در نمايشگاه محور سرمايه تأثير نگاه فرد

بري گرداني جعبه نمايشگاه بـازي شـب خالف ادعاهاي متولي خود نه تنها دموكراتيك نيست بلكه خيمه اجرا

نق از نظام سرمايهاي اما هوشمندانهمضحك  و كه سعي دارد هـرينظام.ش آن در كنترل بازار هنر استداري

و حتي از كاال نمودن بزرگترين دشمنان خـود نيـز  فرآيندي را با تبديل به كاال نمودن آن به فروش برساند

چه كه به قهرمان انسان چنان،گذرد نمي در وي گرايي چون ارنستو و عكس و با چاپ پوستر گوارا رحم نكرده

و بر پيراهن، ليوان، زير  خاصـيتيو بـي سك زيبامبارزه عليه نظام سلطه به عرو وي را از نماد غيره،سيگاري

و نحله از هنر اين نظام. كند براي فروش تبديل مي در هاي مبارزه هاي تجسمي هنـر. گـذرد نمـي گـر آن نيـز

و پرچم ميالدي ترك70و60ي مفهومي كه در دهه در تاز و سـعي دار مبارزه عليه كااليي شـدن هنـر بـود

و سوداگران هنـر بـه فروش كردن اثر قابل غير هنري داشت، امروزه به كااليي قابل فروش در دست دالالن

و كسب سود بيشتر تبديل گرديده است و فروش .كااليي سخيف اما شيك براي خريد

نظـام موجـود آن را برتـرين»هـر نفـر يـك رأي«تئوريي نظامي كه متفكراني چون فوكوياما به واسطه

جه. دانند مي و ضعيف تقسيم نمودهي ان را به دو دستهنظامي كه . دانـدف را محكوم به فنا مـيو ضعيزورمند

ميرا جهاني شدن Globalizationنظامي كه و در يـك كـالم بـه ولي در عمل به جهاني كند معرفي سـازي

.سازي اعتقاد دارد آمريكايي

و داري با نفوذ در عرصه سرمايه ت هاي منتقد خويش مانند هنر پيشرو لعـاب بـهو رنـگ هـاي خـوش رفنـد با

و با تئوري معترضانه اين دست مقوالتي استحاله و هاي عوام پرداخته به گند كشـيدن فريبانه سعي در تملك

بي آن و اشكمي بيافريند كه به واسطه يال ها دارد تا شير وجودش هم پز دموكراتيك بودن نظام خوديو دم

و هم با خطر جدي مو را بدهد .اجه نباشداي از سوي آن

و. نيز از اين قائده مستثني نيست»اجراي گرداني جعبه نمايشگاه« متولي اين نمايشگاه هـم بـا اتخـاذ متفكر

ي دارانـه هاي دوگانه، در عين تالش براي دموكراتيك جلوه دادن آن سعي در پيشبرد اهداف سرمايه سياست

و در اعتقاد خويش. خود دارد بسيار راسخ است، با طـرح ايـن نمايشـگاه نيز وي كه نئوليبرال معتقدي است

و غير اي را در راستاي هر چه خصوصي تالش گسترده و پيشرو آغاز نموده قابل تر . دسترس نمودن هنر معاصر

و با پنبه سر هنر معاصر را كـه در حقيقت مدافعين اين نوع تفكر مي و اساسـاً خواهند بسيار شيك معتـرض

.ندرببِ نظام سلطه است قاومت در مقابلمدر راستايينمعترض خواهان اتحاد

در. خوشبختانه مستندات بسياري نيز در اين رابطه وجود دارد مهمترين مستندات اين ادعا متوني هسـتند كـه

ا .ستتوصيف اين نمايشگاه براي هنرمندان فرستاده شده

و بر روي سايت گـروه فرستاده شده در اين نمايشگاه هنرمندانتشرك به منظور فراخوان برايي كه در متن

.ستهاي خوبي براي اثبات اين مدعا كه نمونهوجود نكاتي موجود است،نيز



مي« اين متن با عنوان3پاراگراف اول صفحه در نكـاتي وجـود»شوند؟ آيا هنرمندان اين نمايشگاه گزينش

ابهدارد كه  مي. استآن دعاي نويسنده بيانگر گزينشي عمل كردن متوليانرغم بـه خـاطر«گويـد آنجا كه

و زمان مجبوريم به سي هنرمند كه كارشان انتخاب مي و بقيـهي شود جعبه محدوديت بودجه رايگان بـدهيم

ارت هاي دولتـي وز سوبسـيدي مسـئله، شديداً»بسازند يا از ما بخرندرا خواهند بايد يا خودشان جعبه اگر مي

و يا حتي طرح هدفمندي يارانه مي ارشاد به هنرمندان خودي تو گويي اين جمالت دارد. شود ها به ذهن متبادر

هـاي از زبان سخنگوي دولت يا معاونت سينمايي يا هنري وزارت ارشاد خطاب به هنرمنداني كه با سياسـت 

و سوبسيد و فرهنگي نظام مشكل دارند و مالي شامل كلي آنحهاي فرهنگي . شـودد بيـان مـي شـو ها نمي ال

دهد كه اعطاي سوبسـيد كليات مطالب طرح شده موجود در اين پاراگراف از وجود هيئت تشخيصي خبر مي

و بر اساس سليقهآنصوابديدبهي رايگانها جعبه ميآني ها و اين يعني نقض دمـوكراتيزم ها صورت پذيرد

.مورد ادعا در اين نمايشگاه از سوي متوليان آن

دردر مورد چنـين جـواب،»پشت اين شيوه نمايش آثار چيست؟ي ايده«پاراگراف دوم با عنواني ديگر

ميو يا در جايي ديگر»!ن نمايشگاه گردانيوكراتيك كردمد«: شنويم مي كننـده بـه هر بازديـد«:گويد كه

آني تنهايي به درون جعبه و ».ن براي او انتخاب كرده خواهد ديدگردا چه را نمايشگاه اجرا خواهد رفت

در واقع مخاطب بايد از بين آثاري كه برايش انتخاب شده انتخـاب. اين ادعاي مغز متفكر اين نمايشكاه است

و اين يعني  و تنها با اتكا بر شنيدهكند . افـرادي سابقهي درباره از پيش هايي ها يا دانسته انتخاب با چشم بسته

و شود؟ كارشان ديده نميدر اين ميان چه كساني اي كه ممكن است كارشان خوب ناشناخته هنرمندان جوان

و انتخاب شده باشد اما چون اسم شناخته . شود شان ديده نميهاي اي ندارند كارشان

ها به اين نتيجه برسـند كننده اگر بيشتر اين هنرمندان يا همان انتخاب«: ويا در جاي ديگر در متن نوشته شده

آنكه كاري  و ارزش نمايش ندارد آن را در نمايشگاه ضعيف است و احتمال ديدن گرداني خود لحاظ نكرده

».ابدي كاهش مي

و بـه كارهـاي بهتـر يادمان نرود كه يك هيأت انتخاب اوليه كارها را يك بار فيلتر كرده يـا در واقـع اند

مجاني به وي تعلق نگرفته پول خريـدي هر كس هم كه جعبه. اند مجاني دادهي جعبهخودي متناسب با سليقه

و انتخاب نشده، صاحب آن براي نشان دادنش پول. يك جعبه را پرداخت كرده پس اگر كاري ضعيف بوده

نمايش داده كساني كه معروف هستندهاي كاركه كارش در كنار از سوي ديگر احتمال اين. پرداخت كرده

را چون معروف. ممكن است هم غيرشود  مخاطب هم كـه. دهند كنار كار خود نمايش نميدرها كار ضعيف

پـس. دهـدباز دستو ضعيف غير معروف آثارهنرمندان را با ديدنآثار امتياز يك بار ديدن نيست حاضر

و هم كارش ديده نمي،كسي كه كارش ضعيف است و اين يعنـي حـذف ضـعيف بـدون هم پول داده شود

و.مان از اين حذف ناراحت گردد كه وجدان اين در حالي كه نمايش آثار هنرمنداني كه هنوز بـه اسـتحكام



و بهتر شدن آثارشان قدرت سايرين دست نيافته و شكوفايي و در واقـع مـي در آينـده اند، باعث رشد شـود

و معروف باعث ترقي آن مي نمايش آثارشان در بين هنرمندان مشهور .گردد ها

به15ن مدت نمايش آثار كه در ضم دقيقه است، ارجاعي است به جمله معروف اندي وارهول كه هر انساني

مي15مدت  و مورد توجه واقع .شود دقيقه معروف

مي نكته ديگر آن چرا؟ پس عموميت ديـدن آثـار. گيرد كه نمايش آثار در هر بار فقط براي يك نفر انجام

و حق لذت بردن مخاطب از آثار مت ميهنري  شود؟ نوع هنري چه

و گالري باگسترش اين تفكر بايد درِ موزه و آثار را فقط يك عـده خـاص كـه پـول ها هاي هنري را بست

و هرچه خصوصي. پردازند ببينند مي تر كـردن اين مسئله مؤيد وابستگي ذهني متولي نمايشگاه به ماتيو بارني

.هنر است

و اين شيوه متوليان نمايشگاه خود را مدافع دموكراسي مي نمي دانند د دموكراسي تلقـيوخود را بهترين وجه

ميكدام دموكراسي؟ اما. كنند مي تعريف شمايگان از دموكراسي چيست؟ چرا عموميت ديـن: پرسم از شما

و آثار براي همگان را از مخاطبان خود سلب مي كنيد؟ چرا هركس بايد آثاري را ببيند كه به انتخـاب شـما

مي ديگران بوده است؟ چه دهد كه براي انتخاب افراد محدوده تعيين كنيـد؟ مگـر مرجعي به شما اين حق را

مي،گردان نمايشگاه-شما يا هنرمند از شوراي نگهبان هستيد كه براي انتخاب شدن از قبل انتخاب كنيـد تـا

م مينميان مي. گوييد اين شرط نمايشگاه ماست تخبين شما انتخاب كنند؟ البد ك پس ما تعيين چكنيم طـورهه

مي هر كس هم نمي. باشد ـ هم حـق دار ديگران پس بسيار خوب،. تواند شركت نكند خواهد د ايـننـد بگوين

يا شرايط زندگي در اين كشور است هر كس نمي مخواهد يا برود . شوديبه هر شكلي سركوب

ميشما به برابري انسانها اعتقاد داريد؟ بلي هـا اما معتقديد بعضي. گويم شما به برابري انسانها اعتقاد داريد من

و تمايز هاي اشرافي دانيد چرا؟ چون همچنان درگير ذهنيتمي. هاي ديگر برابرترند از بعضي تي طبقااتگري

 مرگ خوب اسـت«به قول معروف. اما براي طرف مقابل نه براي شما. ديكتاتوري بد استالواقعفي.هستيد

.»همسايه براياما

ميز شماا مي:پرسم مخاطب گرامي  كنيد؟ آيا شما در اين نمايشگاه از دموكراسي واقعي چيزي حس

 محسن ثقفي

7/7/1389 


