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 خواهند ببینندهنر باید چیزهایی را نشان بدهد که مردم نمی

 گفتگوی کارلوس اگانیا با بوریس گرویس

 بیکترجمه: فرزاد عظیم

 

 

اند. سازی آن کوشیدهپذیرتر کردن هنر، اغلب برای دموکراتیکپیشروان هنر در تلاش جهت هرچه دسترس

اً بر دارد که چنین نیاتی اساسداشته، ابراز میژاکوبن نگار هنر بوریس گرویس در گفتگویی که با تاریخ

 گ استوارند که ما بایست آن را رد کنیم.شده از فرهنبینشی کالایی

تأثیری مانند بوریس گرویس ی هنر، پردازان زندهدانان و نظریهتاریخشماری از میان های انگشتشخصیت

ستاد در دپارتمان مطالعات روسی و اسلاوی دانشگاه اکنون در مقام ادارند. او در شوروی رشد کرد و هم

ی هنری ی میان تجربهکند. بیش از دوازده عنوان کتاب نیز تألیف کرده که به رابطهنیویورک تدریس می

 پردازند. و سیاست می

: بخشی یا راحتی مخاطبش باشددنبال بازاطمیناناین است که هنر نبایست به ی مرکزی کارهای اواندیشه

ی در این گفتگو، گرویس با ژاکوبن پیرامون مشکلات ایدهتز بازار و پروپاگاندا است. این همانا آنتی

 بتها صحشناسی میمی مدرن و زیباییکردن هنر، نقش اینترنت در فرهنگ معاصر، ارزش موزهدموکراتیزه

 کند.می

 

 

شما را  حال امروزهریاضیات لیسانس گرفتید، بااینمنطق ی شما از دانشگاه لنینگراد در رشتهکارلوس آگانیا: 

ویژه با هب -آید که این گذار مهمی استنظر من میشناسند. بهی هنر و تاریخ هنر میبیشتر برای آثارتان در نظریه

تان را در منطق ریاضی به تاریخ هنر . مایلم بدانم چطور شما تجربه ها،گرایی دانشگاهدرنظر داشتن ابرتخصص

 دهید. پیوند می
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ه پذیر باشد. وقتی دانشجوی دانشگاه بودم، بتوان گفت که چنین تغییری امروز امکانمشکل مییس گرویس: ورب

ر شوروی نمایش داده طور رسمی دهنری که به-خوان و غیررسمی آن زمان علاقمند شدم هنر زیرزمینی، مخالف

 ی آن هنر بنویسم.توانستم هم در نشریات رسمی شوروی دربارهشد. بنابراین نمینمی

ر ی شعر و هنی غیررسمی، و در نشریات زیرزمینی دربارهدر کنار تحصیلم، شروع کردم به گشتن در این عرصه

هایم کردم. بعد از اتمام دانشگاه، رسماً با اتکا به تواناییتمام مدتی را که در شوروی بودم، همین کار را مینوشتم. می

شناسی ساختاری در دانشگاه مسکو هم فعالیت همزمان در مؤسسه زباندر ریاضیات و منطق مشغول کار شدم. 

 رسمی نوشتم. و شروع به انتشار آثارم در غرب کردم.ی هنر غیرها هم، بیشتر و بیشتر دربارهداشتم. و در کنار این

و بنابراین، من ی هنر غیررسمی شوروی علاقمند شده بود. آن زمان، غرب به عرصهمهاجرت کردم.  ۱۸۹۱سال 

شان کرده تر هم در فرب چاپو پیشقلم زده بودم.  ]اشدرباره[سو به این ۱۸۹۹هم به این فعالیت پیوستم. از 

 ین این تغییر برایم مشکل نبود. بودم، بنابرا

 

 

چیز در هیچ‘ی مشهور هست که این گفته در انجیل »اید: چنین نوشتهامر نو تان با نام در جستار معروفآگانیا: 

درخشد. و احتمالاً البته که این حرفی درست است. اما هیچ خورشیدی داخل موزه نمی ’زیر آفتابْ نو نیست.

 یکنید که این گفتهآیا فکر می« و خواهد ماند.-علت هم هست که موزه همیشه تنها محل نوآوری بوده همینبه

 ای مجازی ببینیم؟ هتوانیم اینترنت را در مقام موزهای مجازی نیز صادق باشد؟ آیا میی موزهشما درباره

دهم، تصورم بر این است که این کار بعد از مرگم های مجازی انجام میوقتی کاری برای اینترنت و رسانهگرویس: 

گذاریم، ا میگر پاساساً به دنیایی دی -مثلاً گوگل-کنیم وقتی به اینترنت نگاه میدرحقیقت، هم پابرجا خواهد بود. 

دانیم فردی که آن فرد مرده است گیرد، نمیمان قرار میتی قاطع از فردی متقن پیشوقتی اطلاعاها. دنیای سایه

 یا زنده.

رمند دانیم که هنرویم هم نمیچون وقتی به موزه میبه این اعتبار، اینترنت مثل یک موزه یا یک کتابخانه است. 

 خاطر خیلی شبیه به هم هستند. همینو این موضوع اساساً به ما ارتباطی ندارد، بهزنده است یا مرده. 

یاز وقتی چیزی از داروخانه نتوانید این مثال را درک کنید: بنابراین میکنید، در نیویورک زندگی میخودتان شما 

 بعد شاید ببینم کهداروخانه. کنم و بعد میرم ی مربوطه را پیدا میکنم، نسخهدارم، میرم اینترنت، پیداش می
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جور از عدم ثبات در ارتباط میان اینترنت و داروخانه دو روز پیش تعطیل شده و دیگر اینجا نخواهد بود. این یک

 زندگی و مرگ مؤسسات، مرگ و زندگی افراد ضرورتاً در اینترنت بازتاب داده نمی شود. آفلاین است. حقیقت

تواند بقای متن و تصویر را تضمین کند. به دو دلیل، این پرسشی ا کجا میپرسش دوم این است که اینترنت ت

اما این حس به ما تی از راه رسیده و قول داده تا متن و تصویر را امنیت ببخشد. افگشوده است. حالا هم که ان

رای لااقل ب-زی است ای در یک مبنای مجادست نداده که این فناوری قادر به بازسازی نظام موزه یا نظام کتابخانه

 امروز.

موقعیتی . ساز استو شارش نیروی برق یک مبنای بسیار مشکل .ماندعین جریان الکتریسیته میی اینترنت رسانه

انطور همکنم. نما داریم: اساسِ ثبات، داشتن جریان است. و من همیشه جریان برق را با آبیاری مقایسه میمتناقض

ا و وقتی که مثلاً به ایتالیا ی های آسیایی بود.روم و تمدن اساس تمدن آبرسانیدانید،میهمانطور که دانید که می

این ‘کنم که های زیادی هستند که دیگر آب ندارند. خب من همیشه با خودم فکر میروید، قناتفرانسه می

رنت بنابراین بله اینتوی برق نباشد. طور چیزها خواهند بود، اما شاید جریان نیرکامپیوتر و این ’اینترنتِ آینده است.

خود غیرقابل اتکاست، و سخت است که ثبات چنین خودیاما این آرشیو بهدارد.  عملکرد اساسیِ آرشیوکننده

 آرشیوی را تصور کنیم.

بتوانید امر معاصر را با گذشته قیاس کنید. اگر گذشته اینجاست، خواهید ست که ی امر نو فقط درصورتی عملیایده

ه اساساً گذشت محض بنا شده. بر معاصر بودنحالا ببینید، فرهنگ امروز ما دانست که آنچه که دارید نو هست یا نه. 

. کندقایسه نمیشود با چیزی که در گذشته انجام شده مکس آنچه را که امروز انجام میهیچشده است. فراموش

نقش  و همین معنابخشکند. و کسی هم که به آینده فکر نمیکند. کسی شعر معاصر را با دانته یا هومر قیاس نمی

دهد تا چیزی که به ما اجازه میدر مقام نظام ارجاعی پایدار است  -خاطر اینترنت استبخشی از آن هم به-آرشیو 

د، بلکه رفته باشتمامی ازبیننه اینکه بهتقلیل است، شناسایی کنیم.  مثابه امری یکسره نو که درحالنو را به

 یافته است. تقلیل

 

اینترنت، »منتشر شده این پرسش را مطرح ساختید: فلاکس -ایاید و در در گفتگویی که این اواخر داشتهاگانیا: 

یری با گست عمیقاً خودپرستانه برای ارتباطایدهد، شیوهست که شما را بازتاب میاییعنی چه؟ آینه طور کلی،به

 اششناسید، رویای را میواژهکنید. کنید که روی آن کلیک میچیزی را دریافت میجهان زیرا که شما فقط آن

ولی اگر چیزی گیرید. ی آن واژه، مفهوم، واقعه یا هرچیزدیگری راجع به آن اطلاعات میو دربارهکنید، می کلیک

چیزی  توانید راجع بهشاش کلیک کنید و نمیتوانید رویتان خوش نیاید یا برایتان ناشناخته باشد، نمیبه مذاق
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تیک سوی اینترنتی دموکرامشخص را بزداید و راهی بهاین تفکیک  تواندآیا هنر آنلاین ،کمابیش، می« بیاموزید.

 بگشاید؟ 

ی هاهای بزرگ این توانایی را دارند تا کارمادهها یا نمایشگاهام که موزههایم نشان دادهدر برخی نوشتهگرویس: 

را  هنرمندانتوانید آثاری از هایی میدر چنین نمایشگاههای گوناگون به فضای هنری بیاورند. تجسمی را از حوزه

ت هایی فرهنگی هم داشته باشند، که در اینترنچنین پدیدههمببینید، که شاید رویکردهای سیاسی داشته باشند، 

کنید چون شان نمیکنید. و کلیکها کلیک نمیآن بیندشان چون رویها در اینترنت هستند اما نمیآنبینید. نمی

 شناسیدشان. این یک دام است.نمی

در اینترنت، ید. خواهید ببینبینید که نمیاغلب چیزهایی میاگر به خیابان بروید، اینترنت را با خیابان مقایسه کنید. 

د چیزهایی هنر بایهنر باید مثل خیابان باشد و نه مثل اینترنت. خواهید ببینید. بینید که میفقط چیزهایی را می

 شان ندارید. ای به دیدن، مایل نیستید ببینید، یا علاقهخواهید ببینیدرا به شما نشان بدهد که نمی

ها از طریق شدن موزهداشتم که خواهان دموکراتیزه هاآدمهمین اواخر در لیسبون گفتگویی با گروهی از 

 قرار بود اینخواهند در موزه چه چیزهایی ببینند. پرسیدند که میاز مردم میدهی نوعی نظرخواهی بودند. سازمان

نظرم بهشدند. بایست در موزه نشان داده میخصوص میرسنجی اشیائی خاص را برجسته کند و این اشیاء بهنظ

ونه حشوگ این یکجور رویکردشناختند، چرا بخواهند از نو ببیندشان؟ ها را میچرند بود، چون مردم از قبل آن شئ

ه و مان را دراختیار گرفتبزرگی از فرهنگ ی تفکر اساساً بخشاین شیوه و شکلی فروبسته از اندیشیدن است.

 فرهنگ اینترنت را نیز تسخیر کرده.

ینند، خواهند که ببشان نیست و نمیاگر هنر چیزی علیه این داشته باشد، اگر به مردم چیزهایی نشان دهد انتخاب

 ی ما از جهان کمک خواهد رساند. وقت هنر به گسترش تجربهآن

 

ل شده تاریخ بیشتر از منازعات تشکی»نویسید: میمثابه شگردی هنری شکنی بهشمایلعنوان  ای بادر مقاله اگانیا:

ت مثابه ابداعاشوند و اغلب منازعات نیز بهآمیزی ظاهر میشکل منازعهتا ابداعات، هرچند بیشتر ابداعات نیز به

الب ها را در قآناطلاق کنیم؟ اگر بخواهیم عنوان شکلی تازه از هنر ها بهاین گفته را به میمتوان آیا می« هستند.

 کنند؟ طور غیرمستقیم چه چیزی را احیا میها بهگیری بشناسیم، پس آنهایی ابداعی از ارتباطشیوه

توانم اما میهای هنرمندانه نوعی پرسش گشوده است. عنوان مدیومی جهت فعالیتها بهشناخت میمگرویس: 

ها را و پرسش این است: چطور میمهای جدید را معرفی کرد. توان میماعتبار ابزارهای نوآورانه میبگویم که به

 معرفی کنیم؟ 
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آورد چه چیزهایی به ما داده یادمان میاندیشیم که بهآوریم، فقط به چیزهایی مییاد می مان را بهوقتی گذشته

به زمانی پیش از زمانی که در خاطر داریم . ( بازگردیمpassé antérieurقدامی )ای گذشتهتوانیم به اما میشده. 

 ی هویت سروکار دارند، درسته؟ ها با مقولهچون میمزند. ست که هویت میگردیم، و این کلیت حرفیبازمی

 .ست از گذشتگان شماموقعیتیی واقعی شما هم نیست. هویت خب، هویتْ همان هویت واقعی شما نیست؛ گذشته

شده حتی پیش از تولد شما. هویتی، درحقیقت، انگاشته-ی انگاشتی خواهد بود حساب، هویت همواره هویتبااین

 یاد آورده یا تصورش کنید، هویتی تازه خواهید ساخت. اینْ مفهوم رنسانس است. اگر سعی کنید آن گذشته را به

چنینی بود. مردم در ایتالیا و فرانسه آنچه را که دوران امپراطوری روم پیش عملیات ایندوران رنسانس نخستین 

ا ابداع نوعی آینده را باز مسیحیت بود، طلب کردند. بنابراین، تصورش کردند، و آنْ بدل به آغاز مدرنیته شد. ما به

 ای پیش از گذشته. ایم، گذشتهی قدامی ابداع کردهگذشته

 

 ساز وجود داشت، شوقی از برایدر فرهنگ  استالینیستی هنوز شوری زندگی»اید که: فتهچنین گشما هماگانیا: 

ه هایی کبا استفاده از روش-جای آن که آن را به همان شکلی که هست رها کنیم وکمال زندگی، بهبازسازی تمام

یا آ« ساز پس از مرگ استالین کلاً غایب بود.اما این نیروی زندگیاند. شان انداختهمسئولین در سطل آشغال

 ساز حاضر است؟ معتقدید که در هرگونه هنر مورد حمایت )دولتی( این نیروی زندگی

دوران آلمان  هایطور مثال به حمایتدادند. اگر بهها انجام میهمان چیزی که شوروی-ساز اولاً، زندگیگرویس: 

مین موضوع هساز نبود. از نظر هنر شوروی، این اصلاً زندگیبیشتر براساس نژاد بود، براساس ستیز.  نازی نگاه کنید،

نمایشگاه روایتگر تمام که اخیراً برگزار شده بود؛ نمایشگاهی دیدم برای فاشیسم ایتالیا هم صادق است. 

ی اش دربارهآور بود: همهخیلی غم هنر فاشیستی در دوران بنیتو موسولینی داشت. ]سبک[هایی بود که نمایشگاه

 جدایی و تنهایی بود.

برای مدتی طولانی در وابسته به آن است که مردم بخواهند از چه هنری حمایت شود. دولتی  هنر مورد حمایت

نظر من اما بهشد. نقد نهادی اساساً از طریق نهادها حمایت میتحولات هنر غرب، هنر دولتی نقد نهادی بود، چون 

های خواهید دنبال تأثیرات ایدئولوژیبنابراین، اگر میشود. ی بازار تعریف میواسطههرچه بیشتر به هنر امروزه

یشتر عمومی و هنر در فضای عمومی نگاه کنید. باید بباید به طراحی دولتی بگردید، باید فیلم و تلویزیون ببینید، 

 هاست. گرفته، و برای توده ها را هدفای نگاه کنید که تودههای هنریبه فرم

اگر یک سیاستمدار دنبال فردی خلاق برای بیان ها را، مگر بخشی کوچک از جامعه، هدف نگرفته. هنر توده

ی رپ، شاید یک بازیگر، اما ی راک، خوانندهیک خوانندهها دنبال چه کسی خواهند گشت؟ هایش باشد، آنحرف
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کنیم، و ای زندگی میی فرهنگ تودهما در زمانهو یا روشنفکر نخواهند رفت.  ]تجسمی[وقت سراغ هنرمند هیچ

 توده ازپیش به سوگیریِ فرهنگهای ایدئولوژیک و دولتی را شناسائی کنید، باید بیشتأثیرگذاریخواهید اگر می

 بنگرید.

 

ان ایش شخصیت متغیر اکنون را نشجکند، بلکه بهبینی نمیهنر آینده را پیش»اید: نوشتهدر جریان در اگانیا: 

تجدید صورت آورد، وجود میسنت خودش را بههنر در جریان گشاید بر امر نو. علت، راهی میهمینو به-دهد می

زمان مراتبی که امروای که در آن قدرت سلسلهمثابه انتظار و فهم یک شروع تازه، آیندهقانونی یک رویداد هنری به

های انهای هنری معاصر یا بیتوانیم این گفته را با فرمآیا می« کاسته شده و ناپدید خواهد گشت.کند، را تعریف می

ی پوتین چه را که در روسیهی گذرای آنی معاصر مرتبط بدانیم؟ آیا هنرمندی هست که وجهههنری در روسیه

 گذرد، نشان بدهد؟می

ه هایی هنرمندانکنشایم: )اکشنیست( در روسیه بوده شاهد گسترش هنر کنشگر ۱۸۸۱ی از ابتدای دههگرویس: 

( بخشی از آن است، اما هنرمندان زیادی دیگری بوده و هستند که Pussy Riotپوسی رایت )در فضای عمومی. 

اید یا نه. هنرمندهای زیادی ( را شنیدهPetr Pavlenskyدانم اسم پتر پاولنسکی )نمیاند. ر این زمینه فعالد

ها کنند که ماهیتی اعتراضی دارند. آنهایی را ساماندهی میها و هپنینگها و پرفورمنسداریم که کنش

د، اما البته، اگر رویدادی خلق کنیقصدشان تولید رویداد است. خواهند چیزی مثل یک فرم هنری تولید کنند؛ نمی

تر تر و کمشتر دارد به دولت وابسته شده و کممتکی هستید. و رسانه در روسیه بیشتر و بی خیلی زیاد به رسانه هم

 . رسد. مشکل همینجاستراجع به چنین رویدادهایی مانند سابق به سطح جامعه نمیماند. بنابراین اطلاعات آزاد می
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