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•••
من سفر اکتشافیای را که درنهایت تبدیل به این کتاب شد ،در آ کادمی
سلطنتی هنر 2لندن شروع کردم ،جایی که در روز  5اکتبر  ،2006من و ششصد نفر
خصوصی نمایشگاه «( USA Todayامر یکای امروز) »3بازدید
دیگر از یک نمایش
ِ

کردیم؛ نمایشگاهی که به همت همان چارلز ساچی نمایشگاهگردانی شده بود .این

رو یداد بهعنوان نمایشگاهی از  ۳۷هنرمند جوان مستعد امریکایی معرفی شده بود.
بسیاری از آنها متولد امریکا نبودند ،اما در نیو یورک کار میکردند و این درواقع،
مثالی از دشواری کار برچسبزدن و معرفی هنرمندان بود.
آ کادمی سلطنتی یکی از مهمتر ین گالریهای عمومی انگلستان است .این
آ کادمی که در سال  1768تأسیس شد ،از نظر ُبعد تبلیغاتی ،نمایشگاههایش را
)1. Museum of Modern Art (MoMA
2. Royal Academy of Arts

ٔ
روزنامه امر یکایی مشهور  USA Todayنیز اشاره داشته باشد .و یژگی
 .3این عنوان نمایشگاه میتواند به
منحصربهفرد این روزنامه ،که در سراسر امر یکا و کانادا توز یع میشود ،تلخیص اخبار برای خواندن
ٔ
استفاده ز یاد از تصو یر و عکس است.
سر یع و آسان ،و
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همانند «گالری ملی ،»1دو گالری تیت ،2و دیگر موزههای مهم خارج از بر یتانیا،
ترفیع 3میکند .نمایشگاه «امر یکای امروز» یک نمایشگاه تجاری هنر نبود ،چراکه
هیچکدام از آثار برای فروش ارائه نشده بودند .درعینحال ،این نمایشگاه یک
نمایش سنتی موزهای هم نبود ،ز یرا یک نفر ،یعنی چارلز ساچی ،صاحب ٔ
همه
آثار بود .او آثاری را که نمایش داده شده بودند ،انتخاب کرده بود .ارزش آثار
نمایش داده شده بهخاطر ارائه در چنین محل عمومی و معتبری باال میرفت،
و هر نوع سودی که در اثر فروش آثار در آینده به دست میآمد ،نصیب شخص
ساچی میشد.
ساچی نه یک نمایشگاهگردان حرفهای است و نه یک مقام موزهای .او درطول
چهار دهه فعالیت خود ُپرحرفوحدیثترین مجری تبلیغاتی نسل خود بوده ،و
سپس تبدیل به پرحاشیهترین مجموعهدار هنری شده است .او در فروش آثاری که
جمعآوری کرده بهطور چشمگیری موفق بوده و سود قابلتوجهی به دست آورده است؛
ٔ
کوسه دیمن هرست فقط یکی از نمونههای این رو یه است.
انتقادات ز یادی به ساچی وارد شد؛ هم بهخاطر استفاده از آ کادمی سلطنتی
ٔ
مجموعه شخصیاش و هم بهخاطر اینکه بسیاری
برای افزایش ارزش آثار هنری
معتقد بودند آثار نمایشدادهشده منحط و مستهجن بودند .هنرمندان نمایشگاه که
در افتتاحیه حضور داشتند ،نسبت به ماهیت رو یداد هیچ توهمی نداشتند .یکی از
ٔ
مجموعه ساچی» توصیف کرد .یکی
آنها آ کادمی سلطنتی را «فضایی موقتی برای
دیگر از آنها گفت از اینکه اثرش روی دیوار قرار گرفته حس خوبی دارد ،چون
ممکن است تا وقتی در یک حراجی عرضه شود ،دیگر نمایش داده نشود.
 :National Gallery .1این گالری که در لندن قرار دارد ،در سال  1824تأسیس شد ،و مجموعهای با
بیش از  2300نقاشی از قرن سیزدهم تا نوزدهم در اختیار خود دارد.
 .2منظور دو گالری تیت و تیتمدرن است.
ٔ
 :Promote .3برای این ٔ
ترجمه مناسب و گو یایی در زبان فارسی نیافتم ،و به همین دلیل از «ترفیع»
واژه
استفاده نمودم .منظور از این اصطالح باال بردن جایگاه یک شیء یا رو یداد با استفاده از روشهای
متنوع تبلیغاتی است.
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ترفیع وسیع نمایشگاه باعث شد تا مطبوعات حتی قبل از اینکه نمایشگاه
افتتاح شود ،آن را بهخوبی پوشش دهند .تمام روزنامههای مهم لندن ،و همینطور
ٔ
روزنامه امر یکایی دیگر ،آن را در مرکز
نیو یورکتایمز ،والاستر یتژورنال ،و چندین
توجه قرار داده بودند .این نمایشگاه که بهعنوان نمایشگاهی با آثار تکاندهنده
معرفی شده بود ،شامل میدان جنگی میان موشها ،و تصو یری از یک زن در
حال انجام یک عمل جنسی روی یک مرد بود.
موضوع نمایشگاه «امر یکای امروز» سرخوردگی از امر یکای معاصر توصیف
ٔ
افتتاحیه خصوصی ،نظرات
شده بود .منتقدین و نمایشگاهگردانهای حاضر در
متفاوتی درمورد موضوع نمایشگاه و آثار ارائهشده داشتند .برخی میپرسیدند که
آیا میتوان هنرمندان این نمایشگاه را سرخورده ،یا حتی بااستعداد توصیف کرد یا
نه .نورمن روزنتال ،1دبیر نمایشگاههای آ کادمی سلطنتی ،گفت این آثار «حال و
هوایی سیاسی و عصبی دارند که با نوستالژی ترکیب شده است؛ این نمایشگاهی
برای دوران ماست» .برایان سیول ،2یک منتقد ،گفت« :حداقل

""Sensation

(نمایشگاه قبلی ساچی) مرا دچار تهوع کرد .اینیکی هیچ حسی به من القا نکرد».
ٔ
کمیته نمایشگاههای آ کادمی سلطنتی نیز
آیور ابراهامز ،3مجسمهسازی که عضو
هست ،اضافه کرد« :این [نمایشگاه] بیادبیهای یک بچهمدرسهای و غرغرهایی
خودمحور برای جلب توجه بیشتر به ساچی است ».نظرات معمول در دنیای هنر
ً
معاصر همینقدر متنوع است .اظهارنظر خود ساچی هم این بود که «لطفا میهمان
من در «امر یکای امروز» باشید و اگر چیزهایی که اینجا دیدید به نظرتان بیمزهتر از
ٔ
همه چیزهایی است که هر روز در اطرافمان میبینیم ،برای من پیغامی بگذار ید».
روز بعد ،نمایشگاه برای بازدید عمومی افتتاح شد .بازدیدکنندگان که بلیت تهیه
کرده بودند ،در سکوت ،درحالیکه احساساتشان خاموش شده بود ،در گالریها
توگذار میکردند .انگار جماعت بازدیدکننده صف کشیده بودند تا دفتر یادبود
گش 
1. Norman Rosenthal
2. Brian Sewell
3. Ivor Abrahams
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را در مراسم سوگواری پرنسس دایانا 1امضا کنند .همانطور که در نمایشگاههای
هنر معاصر معمول است ،به نظر نمیرسید هیچکس حاضر باشد اعتراف کند که
آنچه را میدید ،دوست نمیداشت و نمیفهمید .درنهایت ،مردم از درها بیرون
ٔ
تجربه خود را هضم میکردند؛ نه خوششان
میرفتند ،بهآرامی صحبت میکردند ،و
آمده بود و نه تکان خورده بودند.
چارلز ساچی چه آثار هنر معاصری را برای نمایشگاه انتخاب کرده بود؟
جاناتان پیلیپچاک 2از و ینیپگ 3کانادا ارتشی مینیاتوری شامل سربازان سیاهپوست
امریکایی با پاهای بریدهشده را نمایش داده بود ،برخی به خود میپیچیدند و برخی ُمرده
بودند .عنوان اثر «امیدوارم که این را با کمی شرف از سر بگذرانم »4بودCRACKHEAD« .

(معتاد به کراک)» اثری از ترنس کوه ،5متولد پکن و بزرگ ٔ
شده ونکوور ،یک فانتزی
مرگ شامل  222و یترین شیشهای با مجسمههایی از سر انسان بود .مجسمهها از

گچ و موم ساخته ،و پوشیده از رنگ سیاه بودند .ساچی گفته بود بابت این اثر۲۰۰هزار
دالر به هنرمند پرداخت کرده بود .کوه یک اثر دیگر با عنوان »Big White Cock« 6نیز
ارائه کرده بود که یک خروس از جنس المپ نئون بود.

ٔ
شماره  ،»)2از هنرمند
اثر «( US World Studies IIمطالعات جهانی امر یکا،

فرانسوی ژول دوبالینکور ،7نقشهای بود که امر یکا را برعکس نشان میداد،
ٔ
رودخانه میسیسیپی ایالتها را جدا کرده ،دموکراتها سمت چپ
درحالیکه
و جمهوریخواهها در راست قرار داشتند .باقی کشورها با نسبتی بسیار کوچک،
ً
در پایین نقشه قرار گرفته بودند .یک هنرمند دیگر که از قضا واقعا در نیو یورک
متولد شده ،و اسمش َدش اسنو( 8که به نظر نام واقعی او نبود) بود ،اثری به
Princess Diana
Jonathan Pylypchuk
Winnipeg
Hopefully, I Will Live Through This With a Little Bit of Dignity
Terence Koh

 »Cock« .6در زبان انگلیسی هم به معنای خروس و هم در زبان عامیانه به معنای آلت تناسلی مرد است.

1.
2.
3.
4.
5.

7. Jules de Balincourt
8. Dash Snow
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نام « »F*** the Policeارائه کرده بود که شامل یک کالژ از  ۴۵تکه روزنامه
میشد .تکههای روزنامه همه درمورد اقدامات نادرست پلیس بودند و هنرمند
ً
روی آنها منی (احتماال منی خودش) را پاشیده بود .اسنو ،بیستو پنجساله،
ٔ
جامعه هنری نیو یورک
بدنامی قابلتوجهی به دست آورده بود .علت
از قبل در
ِ
1
این مسئله راهاندازی یک گروه گرافیتی به نام « ،»Irakو یک پرفورمنس به
ٔ
(آشیانه همستر)» ،شامل دختران عر یان و صدها
نام «The Hamster’s Nest
دفترچهتلفن پارهشده ،بود.
به اتفاق آرا ،اهانتآمیزتر ین اثر ،اثر هنرمند پاکستانی هوما بابا بود .این اثر شامل
کیسه ٔ
یک فیگور انسان سیمی با یک ُدم بود ،که با ٔ
زباله مشکی پوشیده شده بود.
ِ
دستان فیگور به جلو کشیده شده بودند و به نظر میآمد فیگور در یکی از
2

حالتهای نماز اسالمی قرار گرفته شده است .بابا ،چهلوپنجساله ،با استفاده
از موادی که پیدا میکند ،مجسمههایی میسازد که به ٔ
گفته خودش ،مربوط به
وضعیت بشرند .اثر او در نمایشگاه «امر یکای امروز» ،در اولین نظر شبیه موجودی
ٔ
روزنامه
نیمانسان ــــ  نیمموش بود .بااینحال ،منتقد هنری ،والدمر یانوسکاک 3در
ساندیتایمز (چاپ لندن) گفت« :تنها یک خوانش از این اثر ممکن است ...یک
فرد مذهبی که تکامل در او بهعکس انجام گرفتهُ .دم او بهخاطر همین است».
ً
معموال اینطور است که قضاوت هنری کمتر به محتوای یک اثر مربوط است
و بیشتر تحتتأثیر معنای غر یزیای است که از اثر هنرمند برداشت میشود.
کیرستن وارد ،4که یک روانشناس است ،میگو ید هنر وقتی بتواند باعث برقراری
ارتباط بخش تفکر مغز با بخش احساسات آن شود ،بیشتر ین تأثیر را میگذارد.
آثار بزرگ بهروشنی بیان میکنند ،درحالیکه آثار حاشیهایتر ،به قول منتقدان،
زبان را خفه میکنند .یک مجموعهدار باتجربه اثر را قبل از خریدن به خانه میبرد
Graffiti
Huma Bhabha
Waldemar Januszczak
Kirsten Ward

1.
2.
3.
4.
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تا درطول روز بارها به آن نگاه کند .سؤال این است که آیا پس از هفتهها یا حتی
یک ماه ،بعد از اینکه تازگی اثر از بین رفت ،هنوز هم هنرنمایی هنرمند واضح
خواهد بود یا نه.
قیمت واسطهها (دالالن) برای آثاری که در این نمایشگاه ساچی ارائه شده بود
بین  ۳۰تا ۶۰۰هزار دالر بود .برای مجموع  105اثر ،جمع این قیمتها حدود ۷٫۸میلیون
ً
دالر برآورد میشد .احتماال ساچی فقط نصف این مبلغ را پرداخت کرده بود ،چون
مجموعهداری ردهباالست و درعینحال قرار بود آثار در موزهای معتبر نمایش داده
ً
شود .نمایش آثار در آ کادمی سلطنتی احتماال باعث میشد تا قیمت آنها نسبت به
قیمت فروش اولیه دوبرابر شود .درهرحال ،سود اسمی نمایشگاه برای ساچی چیزی
حدود ۱۱٫۷میلیون دالر برآورد میشد .تصور میشود که ساچی برای نمایش این آثار
در موزه ،چیزی حدود 2میلیون دالر خرج کرده باشد.
پس اهمیت «امریکای امروز» چه بود؟ آیا این نمایشگاه واقعیتهای هنر
معاصر قرن بیست و یکم را نشان داد ،یا فقط ترجیح چارلز ساچی برای خر ید آثار
شا کآرت؟ آیا این آثار استحقاق نمایش در یک ٔ
موزه مهم را داشتند ،درحالیکه
ٔ
روزنامه و یلجو یس
فقط چند هفته از خلق برخی از آنها میگذشت؟ جری سالتز 1از

ٔ
معاصر جدید بد است .خیلیها
قاعده سرانگشتی ارائه میکند85 :درصد هنر
یک
ِ
در دنیای هنر با این رقم موافقاند ،اما درمورد اینکه چطور باید یک اثر را ردهبندی

کرد ،اختالفنظر دارند.
بهعنوان یک اقتصاددان و یک مجموعهدار آثار هنر معاصر ،مدتهاست در
تعجبم که چه چیز باعث میشود یک اثر هنری صاحب ارزش شود ،و اینکه در اثر
ً
چه نوع کیمیاگریای ارزش آن 12میلیون یا 100میلیون دالر ،و نه مثال 250هزار دالر،
برابر آنچه به نظر منطقی
برآورد میشود؟ گاهی اوقات یک اثر به قیمتی چندین ِ
است ،به فروش میرود ،اما چرا؟ دالالن و متخصصین حراجیها ادعا نمیکنند

که میتوانند اثر هنری معاصری که تبدیل به یک فروشمیلیو ندالری میشود را
1. Jerry Saltz
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تشخیص دهند یا تعر یف کنند .آنها بهطور عمومی اعالم میکنند که قیمت نهایی
قیمتی است که کسی پرداخت میکند .بهطور خصوصی نیز میگو یند خر ید آثار
هنری گرانقیمت بازیای است که فقط توسط سرمایهداران بزرگ انجام میشود،
ٔ
ٔ
انگیزه
جایزه آن شهرت و امتیاز فرهنگی است .شاید این توصیفی خوب برای
و
آنها باشد ،اما این توصیف فرایند کار را توضیح نمیدهد.
آنچه در ادامه میآید سـفر یک ٔ
سـاله من برای کشـف سـازوکار بازار هنر معاصر
اسـت .مـن در لنـدن و نیو یـورک بـا بسـیاری از دالالن ،حراجیهـا ،مدیـران سـابق
حراجیهـا ،هنرمنـدان و مجموعـهداران صحبـت کـردهام .درطـول ایـن یـک سـال،
رکوردهـای جدیـدی بـرای  131هنرمنـد در حراجیهـا ثبـت شـد؛ و چهـار نقاشـی در
یـک ٔ
دوره شـشماهه بـا قیمتهایـی بیشـتر از 100میلیـون دالر فروختـه شـد .ایـن
کتـاب نگاهـی بـه اقتصـاد و روانشناسـی هنـر ،دالالن و حراجیهـا میانـدازد .ایـن
سـازی مالکیـت را بررسـی میکنـد ،کـه همگـی در
کتـاب ثـروت ،هـوس ،و خودبزرگ ِ

دنیـای هنـر معاصـر عناصـری مهمانـد.

