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۱ 

 پیشگفتار مترجم 

خوش تحوالت  ه دستکه بر خالف هنر کالسیک قرون گذشت  امریهنر قرن بیستم به عنوان  

فراز و نفرو  و  بود،  متعدد  و  دهای  داشت  هنر  کلی  تغییر جریان  در  انکاری  قابل  غیر  قش 

که   جدید  آفرینش  های  شیوه  ابداع  و  گذشته  مرسوم  اصول  کشیدن  چالش  به   ضمن 

هنر   از  جدیدی  های  گونه  با  را  کارشناسان  و  مخاطبان  نهادند،  کنار  را  سنتی  های  آموزه 

یبایی شناختی خاص  زم فراگیری اصول زتلسما سابقه نداشت بلکه  ه تنهمواجه ساخت که ن

باید آثار تولید شده در چارچوب آن را چنان که  بتوان  تا  بود   تجزیه و تحلیل کرد.    ،خود 

درست تواند چارچوب  نمی  لزوم  به طور  تحلیلی گذشته  و  نظری  مبانی  رو  این  برای    یاز 

شک سنت  جریان  این  ارزشگذاری  و  بودارزیابی  کن  است  مشخص  و  باشد   ن  ای  هه 

 تحول در معیارهای تحلیلی متخصصان هنری خواهد بود.   به معنای الزمه

کتاب   آغازین  مقاله  پنج  شامل  رو  پیش  بیستم اثر  قرن  هنر  در  مفهومی  های   انقالب 

سال   در  که  است  گالنسون  دبلیو.  دوید  کمبریج    ۲۰۰۹نوشته  دانشگاه  انتشارات  توسط  م. 

  ات مربوط بهموضوع  ، حولیر تاب کوچک تک  بلدر قا  گزیده،  مجموعهاین    .منتشر گردید

دنبال  م جدیت  با  که  بحثی  گزیده،  این  در  گردد.  می  ارائه  بیستم  قرن  هنر  های  ترین   هم 

اعتقاد  به  که  است  بیستم  قرن  در  هنرمندان جدید  و  هنر  اهمیت  معیار  به  توجه  می شود 

نوآوری هنری  ،نویسنده نکنهفت  در میزان و کیفیت  این رو  از  است.  به وضوح  ا  هته   ی که 

توان از آن سخن گفت، ماهیت نوآورانه هنر جدید در قرن بیستم است که معیارها و  می  

 اصول غالب را به چالش کشید.

به   پرداخت  نحوه  بگیرد  قرار  اشاره  مورد  باید  که  دیگری  عنوان  امر  نکته  به  نوآوری 

ن  ل می شود. بنابرایباندبا تفکیک اجزاء آن    ست کهویژگی مهم و معیار اهمیت هنر جدید ا 

قرن   معاصر  هنر  در  فعال  هنرمندان  بندی  دسته  به  ابتکار،  کلیدی  نقش  به  توجه  ضمن 
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بیستمی به دو گروه نوآوران تجربی و مفهومی پرداخته می شود. هر یک از این دو گروه از 

 ن مائه آثار خود که متضو ار  خصوصیات خود را داشته و با توجه به شیوه اجراء   ،هنرمندان

 تفکیک می شوند.  ،امعه هنری بودناسایی ایشان در جش

نوآوران تجربی، آن دسته از هنرمندانی هستند که به مرور زمان و با انباشت تجربیات  

خود به تدریج به موفقیت رسیده و در دنیای هنر به رسمیت شناخته می شوند. آن ها را  

نش هنری  سته و پیوسته آفریآه   دشناخت و در واقع رون اثر    نمی توان در قالب یک یا دو

ایشان موجبات شهرت و اهمیت هنری آن ها را فراهم خواهد کرد. مسأله ای که در میان  

اکثریت قریب به اتفاق این دسته از هنرمندان مشاهده می شود این است که اغلب در سنین  

ود دارد  وج  یدان نوآور قرن بیستمهنرمن باال به شهرت می رسند. در مقابل، گروه دیگری از  

عنو به  شامل  که  گروه  این  تر،  دقیق  بیان  به  شوند.  می  شناخته  مفهومی  هنرمندان  ان 

آفرینندگانی می شود که نقش مهم آن ها، تأثیر عمیق و مؤثری است که بر افراد هم دوره و  

ی ایده  قالب  در  را  ها  اثرگذاری  این  توان  می  و  گذارند  می  خود  از  سبکپس  هنری  ا  ی 

ین هنرمندان بر خالف نوآوران تجربی، اغلب خیلی  ید اشاره کرد که ابا  نشناخت. همچنی

 زود و در سنین جوانی به بزرگ ترین دستاوردهای هنری خود می رسند.

بندی   دسته  و  هنری  آفرینش  اهمیت  معیار  عنوان  به  نوآوری  تعیین  ادامه  در  کتاب، 

تر  این قرن و درک به  هنر  ومی، به منظور شناختو مفه هنرمندان مهم به دور گروه تجربی  

می تواند    آن ها، به چهار موضوع به هم پیوسته رجوع می کند که اطالع از  رویدادهای آن

نقش مؤثری در اشراف بر سیر تاریخی و نظری این جریان ایفاء کند. بنابراین با پرداخت به 

ری و هن  ییرگذارترین پیشرفت ها، تأثچهار حوزه مهم ترین هنرمندان، برجسته ترین آثار

 رگ ترین هنرمندان زن در قرن بیستم، در این مسیر به پیش می رویم.بز ،در انتها

بخش اول کتاب به پیش زمینه هنر قرن بیستم و مباحث نظری مربوط به معیار اهمیت  

و نوآوری و دسته بندی های تجربی و مفهومی توجه دارد. در بخش دوم که موضوع آن  

اری از مهم ترین سبک های این قرن یستم بوده و در شمب  نر ترین ترین هنرمندان قبزرگ  

به   توجه  با  دوره  این  تجسمی  هنرمندان  ترین  برجسته  تا  است  آن  بر  قصد  کند،  می  سیر 

به   هنری  مکتوب  آثار  رجوع  میزان  به  توجه  با  و  هنر  کلی  جریان  بر  ها  آن  تأثیرگذاری 
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ش معرفی  ایشان  آثار  با  وند.  تصاویر  کتاب  این  سوم  بهم  هم بخش  هنری  آثار  ویژه    ترین 

نقاشی در قرن بیستم سر و کار دارد و برترین نقاشی های ارائه شده که بیش از آثار دیگر  

مورد توجه کتاب های هنری قرار گرفتند را به ترتیب اهمیت معرفی می کند. بخش چهارم  

هنری  دستاوردهای  و  ها  پیشرفت  تأثیرگذارترین  مقرن    به  که  پردازد  می  ب  جوبیستم 

در س اساسی  بخش  تحوالت  انتها  در  شد.  قرن  این  در  تجسمی  هنرهای  اصلی  جریان  یر 

پنجم نیز برجسته ترین هنرمندان زن در این قرن را بر اساس توجه آثار مکتوب به تولیدات  

 شناسایی، معرفی و رتبه بندی خواهد کرد. ،ایشان

 

 سعید خاوری نژاد 

۱۳۹۳بهار   





 

۵ 

 ستم یهنر قرن ب نهیمز  شیپ

 ردن هنکر ون

یعنی باید به یافتن راه های جدید برای بیان خود، بیان مشکالت، »هنر مدرن  

  یادامه بدهیم، یعنی راه معینی، روش ثابتی، وجود ندارد. این موقعیت دردناک

درباره این موقعیت دردناکِ نداشتن هیچ راه معینِ قطعی    ،است و هنر مدرن

 (۱)است«. ودمانبرای بیان خ

 لوئیز بورژوا 1، ۱۹۸۸ م. 

 

ها پیش پذیرفته شده که نوآوری، ارزش اصلی هنر مدرن است. به عنوان مثال  از مدت  

روزنبرگ  سال    ۲هارولد  در  مدرن    ۱۹۵۲منتقد،  هنر  موجب  که  چیزی  »تنها  که  گفت   م. 

قرن    بی یکپذیرش این پیوند به طور تقری  (۲)می شود این است که یک اثر، جدید باشد«.

قدی که یکی از قدیمی ترین پیشگامان هنر مدرن  ، شاعر و منت۳ودلر ب  ل ر پیش مطرح شد. شا

بر    ۱۸۵۵بود در سال   ناگزیر  به  تغییر در جامعه قرن نوزدهم  فزاینده  م. گفت که پذیرش 

شیوه های هنرمندان تأثیر می گذارد. او دلیل آورد که درک گسترده مزایای اقتصادی فراوان  

وس در تمام حوزه ها، از جمله ا برای پیشرفت ملماضقت ری در صنعت، منجر به  فناو  تغییر

شد. »  (۳)هنر، خواهد  عنوان  تحت  مشهور  ای  مقاله  در  مدرن بودلر  زندگی  در 4نقاش  که   »

م. منتشر شد »نظریه عقالنی و تاریخی زیبایی« جدیدی را پیشنهاد کرد که لزوم    ۱۸۶۳سال  

 
1. Louise Bourgeois 

2. Harold Rosenberg 

3. Charles Baudelaire 

4. The Painter of Modern Life 
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را توضیح تغییر هنری  د  وقوع  او گفت که اگرچه  می  ثابتبا یزاد.  ابدی«    یی، »یک عنصر 

ـ  بود  معاصر  ]زمان[  نشانگر  که  باشد  می  نیز  نسبی«  اتفاقی  عنصر  »یک  دارای  اما  دارد 

»عصر، مدهای آن، اخالقیات آن، احساسات آن«. هنرمند بلند پرواز نمی توانست فقط هنر  

متشکل از  که    ایی »مدرنیته« می رفت بازنمرا بررسی کند بلکه باید به دنبال    ۱اساتید قدیمی 

موضوعات    »]عناصر[ انتخاب  با  باید  تنها  نه  هنرمندان  بود.  محتمل«  و  ناپایدار  زودگذر، 

را با شگردهای جدید بازنمایی کنند    آن ها   معاصر جدید سر و کار داشته باشند بلکه باید

ای برابر را از  ت اجر زیرا در آهنگ سریع زندگی مدرن »تندی حرکتی وجود دارد که سرع 

 (4)لبه می کند«.مطا دهنرمن 

منتقدان  پ و  هنرمندان  و  بدل شد  پیشرفته  هنر  به عرصه  نوزدهم  قرن  اواخر  در  اریس 

و   ۲حامی ایشان، درباره شایستگی های موفقیت سریع جنبش های جدید، از امپرسیونیسم 

دانتو  آرتور  مثال  عنوان  به  کردند.  بحث  بعد،  به  آن  ب  وسوف  فیل  ۳مخالفان  تازگی  منتقد،  ه 

با دنیای هنر نیویورک در دهه    ۱۸۸۰ر پاریس دهه  هن   یادنی م. مقایسه کرد ـ    ۱۹۸۰م. را 

یا محو   و  بیایند  چیز جدیدی  با  یا  هنرمندان  که  تقاضا  این  به  متمایل  و  تهاجمی  »رقابتی، 

داشت  (۵)شوند«. راهبر  نقش  که  هنرمندانی  ها،  بحث  این  تمام  طول  در  حال  این   ند،  با 

نی پذیرفتند و تشخیص دادند که باید از ودلر را به طور ضمب  ییاطرح ریزی دو عنصر زیب

بیفزایند.   نیز  را  خود  جدید  ابداعات  باید  اما  بیاموزند  گذشته  هنر  های[  ]نمونه   بهترین 

با این دو عنصر که در ذهن داشت به یک    4م. بود که پل سزان   ۱۹۰۵به عنوان مثال در سال  

ه فقط پیوندی جدید اضافه  ذشته نمی ماند بلکگ  رد  د که »از نظر من، فردیح دامنتقد توض

کند«. به   (۶)می  نیاز  اروپایی،  های  پایتخت  سایر  به  پاریس  از  پیشرفته  هنر  گسترش  با 

م. در مسکو، منطق این گفته    ۱۹۱۹پیشرفت، همواره به وضوح درک شد. بنابراین در سال  

مالویچ  ه  ۵کازیمیر  روش  ارزش  اکه  و  منعا  جدید،  هنری  بودلر  کنن  سکبزار  استدالل  ده 

 درباره خاستگاه مطالبه ]چیزهای[ جدید در هنر مدرن بود، درک شد:

 
1. old masters 
2. Impressionism 
3. Arthur Danto 
4. Paul Cézanne 
5. Kazimir Malevich 
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عصری   سرآغاز  هر  کند؛  می  پیدا  توسعه  جدید  های  فرم  با  »زندگی 

واسط  هنر،  نیازمند  هنر    ۱جدید،  در جهت  تالش  است.  ای جدید  تجربه  و 

اع  اوض  تع اقتصادی مدرن در جهاوضا  کالسیک قدیمی مانند این است که

 (۷)تالش کند«. اقتصاد باستانی

 نوآوری قائل شدن برایارزش 

درباره  منتقدان  که  باشد  چیزی  از  کمتر  است  مایل  هنر  خدا،  »خوب، شکر 

 (۸)چیزهای خلق شده توسط هنرمندان می نویسند«.

 جسپر جانز 2، ۱۹۵۹  م. 

 

دهد.    ییر می تغ  ار  خودلگوهای پیشینیان  شان اهنرمندان مهم، نوآورانی هستند که آثار ای

بیشترین    هر چه  تر باشد، هنرمند بزرگ تر است. این هنرمندان هستند که  تغییرات بزرگ 

در  ایشان  آثار  و  دارند  ـ  بعد  های  نسل  هنرمندان  و  ـ  خود  های  دوره  هم  بر  را   تأثیر 

و   شده  بدل  محققان  مطالعه  موضوع  به  داشته،  وجود  مهم  های  بیموزه  قیمت  به   شترین 

 د.رو یم به فروش 

میا در  تنها  اعتقاد نه  این  هنری  محققان  از  بسیاری  میان  در  حتی  بلکه  مردم  عموم  ن 

منتقدان،   توسط  تصنعی،  و  به طور عمدی  توان  می  را  هنری  اهمیت  که  دارد  ثابت وجود 

توانند  ه می  قدرتمند ایجاد کرد. منتقدان و دالالن برجستهای    ]کیوراتور[  دالالن یا متصدی

قابل مالحظه ای را به اثر یک هنرمند جلب کنند.    ر قاطعانه ای توجهطو  هبدر کوتاه مدت  

به   تواند  نمی  نشود  منتقل  هنرمندان  سایر  بر  تأثیر  به  توجه  این  که  زمانی  تا  حال  این  با 

  هنرمند جایگاهی مهم در تاریخ هنر بدهد. بنابراین هارولد روزنبرگ که خود منتقدی پیشرو

اذعان   ۱۹۶۵در سال  بود   »به طور حتم درد  رک   م.  پا شده    که  دنیای هنر، شهرت دست و 

»در مجموع این که،   وجود دارد«. با این حال او تأکید می کند که این شهرت زودگذر بود:

باشد،   داشته  وجود  که  ها  آن  از  ترکیبی  هر  یا  منتقد  خریدار،  متصدی،  دالل،  هیچ   بر 

 
1. medium 

2. Jasper Johns 
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شد«. قدرت  ی و هویی موقتی باها  زارت اتکاء کرد که بیش  ید شه نمی توان به منظور تول

 واقعی در دنیای هنر فقط از یک منبع حاصل می شود:

هنرمند   هنوز  هنر،  دنیای  در  واحد  نیروی  ترین  قوی  که  این  »سرانجام 

ذائقه   یا زود توسط  دیر  دارد،  است... هنرمندی که در میان هنرمندان وجهه 

ک شود  می  یافته  هایی  تعیآن  زمانی  ه  چه  کنند  می  شایسته  هن  ک یین  رمند 

به کار گرفته شدن یا انتخاب شدن به عنوان یکی از چهار یا چهارده   خرید،

 (۹)آمریکایی سزاوار توجه موزه ای در حال حاضر است«.

بونس  آلن  تیت   ۱سر  گالری  سابق  سال    ۲رئیس  در    ۱۹۸۹در  تحت  یک  م.  سخنرانی 

م  هنرمند  موفقیت:  »شرایط  چعنوان  ندرن  واکنش  شهرت  به  نسخه  م  ناش گونه  دهد«  ی 

که  رسمی   عمومی  تصور  بر خالف  داد  توضیح  بونس  کرد.  ارائه  را  استدالل  این  از  تری 

موفقیت   برای  حقیقت شرایط خاصی  در  است،  شانس  بر حسب  یا  میلی  هنری،  موفقیت 

قا هنری  »شهرت  که  طوری  به  شود،  توصیف  دقیق  طور  به  تواند  می  که  دارد   بل  وجود 

اپ بونس  بینی شود«.  هنرمند  ل کرد که چهار مرحالد تس یش  در مسیر شهرت  پی  در  پی  له 

منتقدان،  توسط  تصدیق  همتایان،  توسط  شدن  شناخته  رسمیت  »به  دارد:  وجود  استثنائی 

رسمیت   به  اول،  مرحله  عمومی«.  تحسین  سرانجام  و  داران  مجموعه  و  دالالن  حمایت 

و   بود  همتایان  توسط  شدن  تشناخته  ـ مهم  رفت  می  شمار  به  هنرمند  افر »  رین  معادل  اد 

سپس حلقه وسیع تر هنرمندان فعال«. هنگامی که هنرمندان  و    وان، هنرمندان معاصر وی ج

خود   »همواره  یابد:  می  ادامه  ثابتی  طور  به  بعدی  مراحل  بگذارند،  احترام  خود  همتای  به 

 (۱۰)یت می شناسند«.ه رسمهنرمندان هستند که در وهله اول، استعداد استثنائی را ب

تجربه واقعی دنیای هنر سخن گفتند ـ یکی از سال های    نس هر دو از گ و بوبرنزور

برای   هنر  نمایش  و  کسب  های  سال  از  دیگری  و  هنری  منتقدانه  های  ارزیابی   نگارش 

موزه های عمومی بزرگ. بنابراین به عنوان مثال روزنبرگ در دفاع از مباحثه خود مبنی بر  

د که »دالالن و مجموعه داران،  هنر است توضیح دا  اییندوی اصلی در  رمند، نیرنکه هاین  

 
1. Sir Alan Bowness 

2. Tate Gallery 
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متصدیان و رؤسای واحدهای هنری، برای پیشنهاد به او رجوع می کنند. بررسی کنندگان،  

او درباره همکاران خود گوش  به قضاوت های  از نوشتن ستون خود ]در نشریات[  پیش 

ن جا را  گان نقل شده در ایواژ  ،ن که روزنبرگ یا بونساز ایاما مدت ها پیش    (۱۱)می کنند«.

داوران   که  دارند  هنرمندانی وجود  که چرا  این  دلیل  ترین  که مهم  بود  هنرمندی  بنویسند، 

به طور فرعی به  که    نقاش انگلیسی  ۱هستند را پیدا کرد. والتر سیکرت   اصلی موفقیت هنری

سال   در  پرداخت  می  نیز  فضای    ۱۹۱۰نقد  به  داد  هنری  م.  توضیح  لندن   گر  دی  ه کمردد 

باشد.  نمی توانست هی  چ پرسشی درباره اهمیت امپرسیونیست های فرانسوی وجود داشته 

سیکرت به تجزیه و تحلیل دو مورد مشارکت خاص این گروه، در ترکیب بندی و کاربرد  

تغیی  را  نقاشی  زبان  ها  »آن  شد:  می  مشخصی  گیری  نتیجه  به  منجر  که  پرداخت   ر  رنگ، 

به    دهدا امر  این  آنق  روطاند«.  اهمیت  مسأله  کرد:    طع  تثبیت  معیاری ساده  به علت  را  ها 

»شاید اهمیتی که باید به دستاورد یک هنرمند یا گروهی از هنرمندان نسبت بدهیم با پاسخ  

به این سؤال به درستی سنجیده شود: آیا آن قدر کار کرده اند که از این پس برای آن هایی  

  ( ۱۲)ویی ایشان وجود نداشتند«.وری کار کنند که گ ط   دشاایشان هستند ممکن نب  له روکه دنبا

 هنرمندان مهم آن هایی هستند که آثار ایشان شیوه های هنرمندان دیگر را تغییر دهد. 

آلن بونس دلیل آورد که در فرآیندی که او توصیف کرد هیچ تغییر عمده ای در طول  

بود نیفتاده  با ساختار آن    و در  دوران مدرن اتفاق  که    توالییک  می گفت ـ  ت  سردرابطه 

ابتدا توسط سایر هنرمندان به رسمیت شناخته می شود، سپس توسط سایر   هنرمند در آن 

اعضای دنیای هنر و در انتها توسط عموم. با این حال تغییر مهمی که رخ داد در رابطه با  

و دالالن  منتقدان،  از  گروهی  و  بود  روند  وقوع  زمامجمو  سرعت  مرور  به  داران    یاد  نعه 

موفقیت از  هنرمندی    گرفتند  که  دفعه  هر  بیاموزند.  خود  پیشینیان  ـ  های  و شکست  ـ  ها 

مونه  ]کلود[  از  شد،  می  مشهور  گوگ۲مدرن  ون  ]ونسان[  سزان،  گوگن   ۳،  ]پل[    4و 

 
1. Walter Sickert 

2. Claude Monet 

3. Vincent van Gogh 

4. Paul Gauguin 
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توجه   مورد  همواره  که  ایشان  کاری  دوران  از  مروری  روایات  رکن  یک  طرف،  این  به 

نادیده گرفتن  ه عموبرجست بود،  آن ها در دورع  یسوم  تمام  آثار  نظر  از  بود.  کار  ان شروع 

افراد دخیل در بازار هنر، خواه منتقدانی که با تبدیل شدن به طرفداران اولیه هنرمندان بزرگ  

دنبال   به  یا حامی شدن،  با کارگزار  که  دارانی  یا دالالن و مجموعه  بودند  دنبال شهرت  به 

بودند، ی   ثروت  ایهر  از  نیرو  نان ک  های  د  دن مدرسی  فرصت  بهره  مررباره  سود  به  بوط 

پیشرفته در حال خلق جریانی   با گذشت زمان مشخص شد که هنر  برداری نشده داشت. 

را   بونس  توصیف  آن ها مراحل پی در پی مورد  از  بود که هر یک  نوآوران مهم  از   ثابت 

ی نشده  ایسا نرای نوآوران جدید و شتجو بمی گذراندند. با افزایش آگاهی از این روند، جس

م.   ۱۹۶۸شاعر که او نیز به طور فرعی نقد هنری می کرد در سال    ۱جان اشبری تشدید شد.  

 درباره نتیجه گفت: 

»با نگاه به گذشته فقط تا آغاز این قرن، می بینیم که دوران نادیده گرفته  

آوانگارد آثار هنرمند  یافته است.    ۲شدن  پیکاسو ]پابلدر هر نسل کاهش   ۳و[ 

سال پیش از آن کشید که حتی توسط    ۱۰خود را حداقل    ته خپ  شاهکارهای

پاالک  ]جکسون[  نهفته  رشد  دوره  شود.  شناخته  دار  مجموعه  کمی   4چند 

کوتاه تر بود. اما از آن پس، دوره، هر سال کمتر می شود به طوری که اکنون  

شناخته   باشد.  دقیقه  یک  مانند  چیزی  رسد  می  نظر  هنرمند  نشدن  به  یک 

 ( ۱۳) ناممکن به نظر می رسد.یگر ممکن نیست یا د ،مهآوانگارد م

 نسلی، بخش اول  های شکاف

می شدند ضد   متصور  انقالبی  گذشته،  در  که  افرادی  مشخص شده  »اکنون 

 ( ۱4)انقالبی هستند: در هنر نیز همین اتفاق می افتد«.

م.  ۱۹۲۰کازیمیر مالویچ،    

 
1. John Ashbery 

2. avant-garde 

3. Pablo Picasso 

4. Jackson Pollock 
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  به شدت مورد حمله  د:ن و شم، در ابتدا درک نمی  ری مهبی طور حتم نوآوری های هن

های   ارزش  رد  مستلزم  لزوم  طور  به  مبتکرانه  جدید  هنری  فرم  یک  گیرند.  می   قرار 

قدیمی تر است. این امر برای آن هایی که ارزش های سابق را به کار می گیرند و تحسین  

به   تبعید ناگهانی، چیزی که  مد نفی شده... طور عمی کنند موجب »احساس گم گشتگی، 

می شود. این   (۱۵)ذیر فرهنگ یا تجربه انباشته شده فرد«زش شدنِ برگشت ناپار  یباحساس  

امر غافلگیر کننده نیست که افراد متعهد به فرم های تثبیت شده از پذیرش نوآورانی که این  

ارزش   بی  را  ایشان  های  مهارت  و  دانش  صورت  این  به  و  کنند  می  کهنه  را  ها   فرم 

کنن م پی  این  زنند.  باز  سر  اماه  دی دد  نیست  هنر  اصل    مختص  عنوان  تحت  را  آن  محققان 

»پیروزی حقیقتی  گرفت که گفته بود:    ۲می شناسند که نام خود را از ماکس پالنک   ۱پالنک 

علمی، نه با مجاب سازی و آگاه کردن مخالفان خود از حقیقت، بلکه به دلیل مرگ غایی  

 (۱۶)ارند«.د ی یاکه با آن ]حقیقت[ آشناست  مخالفان و تولد نسل جدیدی

ک تغییر  پیدا  ارتجاعی  پیری  به  انقالبی  جوانی  از  که  بزرگی  هنرمندان  های  نمونه  ردن 

مسیر دادند دشوار نیست. این حقیقت را باید در نظر گرفت که برخی از مهم ترین نقاشان  

کوبیسم ابداع  تأثیر  تحت  شدت  به  ق   ۳انتزاعی  پیکاسو  پابلو  گتوسط  او  رار  خود  اما  رفتند 

که از دوستان پیکاسو بود گزارشی از    4فرانسوا ژیلو   (۱۷)ندانست.  انتزاعی را معتبر   هنر  زهرگ

م.    ۱۹۵۰ارائه می کند که در اوایل دهه    ۵گفتگویی چشمگیر میان پیکاسو و هانری ماتیس 

دن به  اه کرسالگی را رد کرده بودند. پیکاسو پس از نگ   ۷۰رخ داد که هر دو نقاش بزرگ،  

 ۶از نقاشی های اخیر اکسپرسیونیست های انتزاعی ثار بازتولید شده  آ  یو تچند کاتالوگ مح

را قاطعانه رد    آن ها، داللی هنری در نیویورک، فرستاده بود  ۷آمریکایی که پسر ماتیس، پیر 

کلی    کرد: »تا جایی که به این نقاشان جدید ربط دارد، فکر کنم اشتباه باشد که اجازه داد به

این حالت پرداخته   ـ  در آن گم شد. خود  و    د شوبه  نقاشی کردن  تسلیم عمل  به کلی  را 

 
1. Planck  
2. Max Planck 
3. Cubism 
4. Françoise Gilot 
5. Henri Matisse 
6. Abstract Expressionists 
7. Pierre 
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او  ناراحت می کند«. رقیب و دوست قدیمی  العاده  دارد که مرا فوق   چیزی در آن وجود 

محتاط تر بود. ماتیس استدالل کرد که هنرمندان نمی توانند نوآوری های آیندگان خود را 

ان درباره چیزی که  نند: »هرگز نمی تو ک  توضای توانند درباره آن قین نمدرک کنند و بنابرا

 : پس از کار ما می آید عادالنه قضاوت کرد«. او توضیح داد که

زمان   هم  و  افتاده  اتفاق  ما[  کار  از  ]پیش  که  چیزی  درباره  توان   »می 

مرا   نقاش  یک  که  هنگامی  حتی  و  داد.  حکم  است  افتادن  اتفاق  حال   در 

ن فراتر برود. کنم، حتی اگر از ممی    رکاو را د  ش نکرده باشد فرامو به کلی  

نقاشی   من  نظر  از  که  چیزی  به  دیگر  که  برسد  ای  نقطه  به  که  هنگامی  اما 

است اشاره نکند دیگر نمی توانم او را درک کنم. همچنین نمی توانم درباره 

 او قضاوت کنم. برای من به کل غیر قابل درک است«.  

رفته بود آن را رد  سون پاالک قرار نگجک ی اشنق  یر احتیاط ماتیس وت تأثپیکاسو که تح

در جایگاهی   آیا  نیست  برای من مهم  و  نیستم.  موافق  با شما  »به هیچ وجه  و گفت:  کرد 

 ( ۱۸)هستم که حکم بدهم چه چیزی بعد از من بیاید. من مخالف این نوع چیزها هستم«.

 ۱کاستلی و  ئل.  ول همین نیروها هستند، مشمسایرین در دنیای هنر، شامل دالالن بزرگ

سال   اولین    ۱۹۵۷در  بعد  سال  یک  تنها  و  کرد  باز  نیویورک  در  هنری  گالری  یک  م. 

نمایشگاه انفرادی جسپر جانز را برگزار کرد که ]یک واکنش[ احساسی فوری در دنیای هنر  

ر[ جانز،  ]آثا  م. بدل شد و  ۱۹۷۰و    ۱۹۶۰بود. کاستلی به دالل هنری پیشرو در دهه های  

راشنب ه۲رگ رابرت  پاپ نرم،  مهم  وارهول  ۳ندان  اندری  ای  برجسته  طور  به  روی 4ـ   ،

اولدنبرگ  ۵لیختنشتاین  کالس  استال   ۶و  فرانک  نظیر  جوانی  های  ستاره  همچنین  و  ، ۷ـ 

سرا  نومن   ۸ریچارد  بروس  سال    ۹و  در  ای  مصاحبه  در  کاستلی  گذاشت.  نمایش  به   را 

 
1. Leo Castelli 
2. Robert Rauschenberg 
3. Pop 
4. Andy Warhol  
5. Roy Lichtenstein 
6. Claes Oldenburg 
7. Frank Stella 
8. Richard Serra 
9. Bruce Nauman 
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که او را    اشاره کردم.    ۱۹۹۳ل  اسر  د  ۱اه دوساالنه ویتنی مایشگم. به ترس خود در ن  ۱۹۹4

مجبور به پذیرش تأثیر تحوالت جدیدی کرده بود که در حال رخ دادن در هنر پیشرفته بود 

برتری نقاشان آلمانی و ایتالیایی  و    و شامل استفاده فزاینده از واسط های جدید، نظیر ویدئو 

 ه دورانی که در آنادعلا  بپذیرم که روزهای فوقت را  جوان می شد: »مجبور بودم این حقیق

پذیرای   توانست  نمی  ابتدا  در  بود«.  شده  تمام  داشتم  مؤثری  نقش  آن  در  و  بودم  سهیم 

مشروعیت هنر جدیدتر باشد: »احساس کردم چیزی که در قبل، در طول دوران عالی دهه  

توانست بر دوران  نمی    م. وجود داشت شکست ناپذیر بود و هیچ چیزی از آن قِسم،  ۱۹۶۰

ر نیویورک داشتیم غلبه کند«. اما پس از تفکر، دریافت که باید  ای که در این جا ده  ناان قهرم

 هنر جدید را می پذیرفت تا اشتباه فراگیر متخصصان هنری مسن را تکرار نکند: 

با  خوب،  اما  کنم  می  ناراحتی  احساس  مشخصی  طور  به  آن  »درباره 

کردم و ـ مانند    می  ضعو باید برخورد خود را    تم کهنمایشگاه ویتنی، دریاف 

یگران، همان طور که می دانید، ]آن را[ ـ رد نکنم. به عنوان مثال شخصی  د

کانوایلر  هنری[  ]دانیل  ها  ۲مانند  کوبیست  و  پیکاسو  از  پس  کرد  احساس   ،

دیگر هیچ هنر خوبی وجود ندارد. من می گفتم عمری وجود دارد، یک عمر 

زندگی  ا دوره ای از هنر  ب  ید ج  شخصی به راستی به طورکه    هبه نسبت کوتا

باشند یا مورخ هنر یا مدیر  می کند و پس از آن، تمام آن افراد ـ خواه دالل  

که   چیزی  هر  است.  دادن  رخ  حال  در  اتفاقی  چه  بینند  نمی  دیگر  ـ   موزه 

 م«. پس از آن بیاید را رد می کنند. نمی خواستم یکی از آن ها باش 

لئ کاس اما  رغم    ساله  ۸۷تلی  و  سال  پذ   ن ایعلی  در  که    ۱۹۹4یرش،  کرد  اعتراف   م. 

سال پیدا کند که به راستی مهم باشد: »بنابراین از نظر من،    ۵۰نمی توانست هنرمندی زیر  

 ( ۱۹)نومن به راستی آخرین هنرمند نوآور بود«.

ت  شده  رد  های  ارزش  تحسین  به  که  هایی  آن  بر  ناگزیر  به  مهم  های  وسط نوآوری 

نیز ارائه  خساراتی وارد می کد  ن زداوآوری های جدید می پرن اما به طور حتم مزایایی  نند 

 
1. Whitney Biennial 

2. Daniel-Henry Kahnweiler 



 یستمقرن ب یهنر یها یشرفتهنرمندان، آثار و پ ینبزرگ تر ■ 14

هنری که با حمالتی به شیوه های جدید خود روبرو می شوند این را    ی می کنند. نوآوران

سال   در  مالویچ  کازیمیر  مثال  عنوان  به  کنند.  می  همواره    ۱۹۱۹درک  »مردم  که  گفت  م. 

درک کردن سازگار  نمی خواهند که با  د  وخز  هنر هستند اما هرگز ابودن  خواهان قابل درک  

طور    (۲۰)شوند«. به  کنند،  می  خلق  را  هنر  از  مهمی  های جدید  فرم  هنرمندان  که  هنگامی 

تقریبی همواره می بینند که نوآوری های ایشان توسط منتقدانی محکوم می شود که درباره  

دور    ه طور عمدب  ناورنوآکه    هنر قدیمی تر  ف هایشیوه های جدید ایشان با قواعد یا عر

م. علیه منتقدانی    ۱۹۱4در سال    ۱اخته اند، قضاوت می کنند. بنابراین واسیلی کاندینسکی اند 

پردازی   نظریه  به  نباید  »هرگز  بودند:  شده  هنر جدی  نقائص  یافتن  مدعی  که  داد  هشدار 

  فش ک  یک اثر، اشتباهی عینید در  )مورخ هنری، منتقدی و...( اعتماد کرد که اعالم می کن

توضیک او  است«.  از  رده  ناگزیر  به  کار جدید  گرفتن هدف  نادیده  در  بدگو  فرد  که  داد  ح 

 معیارهای کهنه استفاده می کند:

او  که  است  این  است  گفتن  به  مجاز  پرداز  نظریه  یک  که  چیزی  »تنها 

یا    تحسینهنوز این روش یا آن روش را نمی شناسد. اگر نظریه پردازان در  

از  اثر،  یک  های  یه زجت  تقبیح  فرم  تحلیلی  به    و  کنند،  آغاز  موجود  قبل  از 

 خطرناک ترین شکل گمراه کننده اند«. 

اهمیت   مبتکرانه  جدید  اثر  جدید  های  روش  درک  به  منتقد  یک  آرمانی،  طور   به 

بیشتر توضیح می دهد: »تالش خواهد کرد احساس   برای مخاطبانِ  را  آن  می دهد، سپس 

اینکن نظ  د  از  فرم  آن  یا  کن ونردر  فرم  می  را  ی چگونه عمل  خود  کلی  تجربه  و سپس   د 

 (۲۱)به طور روشن به عموم منتقل می کند«.

برجستگی   سبب  به  مدرن،  دوران  در  مبتکرانه  جدید  هنر  درک  دشواری  حال  این  با 

ابد با  که  گفت  روزنبرگ  هارولد  است.  یافته  افزایش  مفهومی  شدت  به  هنرِ  اع  فزاینده 

ایجاد شد  کو تغییر  جا   ار زیبیسم  را  فکری  های  شناختی  رزش  زیبایی  های  ارزش  ایگزین 

 کرد: 

 
1. Wassily Kandinsky 
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جامعه   ماهیت  کار  این  با  و  داد  تغییر  را  جامعه  با  هنر  رابطه  »کوبیسم، 

به تصاویر واکنش نشان   آن هایی را که فقط  ]مخاطب[ هنر را متحول کرد. 

  ند یشان کرد که می دانستزین امی دادند را خارج کرد و تماشاگرانی را جایگ

   (۲۲)م می کند«.چیزی تصاویر را مهچه 

 در نتیجه، درک هنر پیشرفته در اصل فکری بود تا بصری:  

»نقاشی پیشرفته این قرن به ناگزیر نزاعی میان چشم و فکر فرد تماشاگر  

توماس هس  لباس جدید    ۱ایجاد می کند؛ همان طور که  افسانه  گفته است، 

آ در  مپادشاه  مدغاز  هنری  جنبش  هر  ا  ۲ت سیرن یالد  افتد.  می  آثار  اتفاق  گر 

خلق شده به شیوه جدید قرار است پذیرفته شوند، منازعه چشم ـ فکر باید  

   (۲۳)به نفع فکر تمام شود؛ یعنی به نفع زبان موجود در اثر«.

به طور تقریبی در همین   نباشد که پیکاسو در گذشته از کوبیسم  شاید غافلگیر کننده 

گفت    ۳دوست خود ماریوس دو زایاس م. به    ۱۹۲۳ر سال  د  ن یرادفاع کرده بود. بناب  شرایط 

 :که

افرادی   امروزه  حتی  و  نشده  درک  ها  مدت  کوبیسم  که  حقیقت  »این 

انگلیسی   من  است.  معنا  بی  ببینند،  چیزی  آن  در  توانند  نمی  که   هستند 

]ام کتابی خالی است.  نظر من  از  انگلیسی  کتاب  بهنمی خوانم،  معنا    ا[  این 

اگر نمی توانم چیزی که از آن هیچ   لیسی وجود ندارد وانگ  اننیست که زب

 ( ۲4)نمی دانم را درک کنم چرا باید فردی غیر از خود را سرزنش کنم«.

دوران   در  مبتکرانه  جدید  هنر  درک  مشکل  حدی  تا  جا  این  در  بحث  مورد  مشکل 

ولیه  ا  نرمده: »جامعه  گفته است کازگی  به ت   4تغییرات سریع است. از این رو کرک وارندو

متناق  نوآوری اصول شکن« و آن چیز  ایجاد کرد: سنت  را  ـ  که ما وارث آن هستیم  ض ـ 

سال   در  بودلر  شارل  آمیز  طعنه  آن، حساسیت  از  تر  پیش  به سمت    ۱۸۵۵بسیار  را  او  م. 

 : ندد بدا تعمق در باب ماهیت تلخ و شیرین پیشرفت بی پایان کشانده بود که کنجکاو بو

 
1. Thomas Hess 
2. modernist 
3. Marius de Zayas 
4. Kirk Varnedoe 
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چنین نیز می کند، که    گیردجوجانه خود پیشی بل  ندکر»خواه با بی اثر  

]چیزی   خواه  و  شد  نمی  بدل  شونده  نو  از  مدام  خودکشیِ  از  فرمی  به 

دیگر[...، مانند عقرب نمی شد که با دم وحشتناک خود، به خود نیش بزند ـ  

  (۲۵)پیشرفت، آن آرزوی ابدی که مایه ناامیدی ابدی خود است«! 

 ده روزنبرگ و پیکاسو برمی آید،  ژه خاص مورد استفاوا  زا  ین حال همان طور کها  با

تری موضوع بحث است که شامل ویژگی های خاص هنر مورد   در این جا مسأله بزرگ 

بحث می شود. این امر می تواند به واسطه ارائه چارچوبی تحلیلی روشن شود که برای این  

 ئه می کند. ی ارا مطالعه به طور کل مبنایی نظر

 لیلتح وه زبان تجزی

 ( ۲۶)ر است یا در عمل«؟»آفرینش در فک

 سر آلن بونس 

 

دو نوع بسیار متفاوت از نوآوری های هنری وجود دارد. این دو نوع به خاطر اهمیت  

ترین   بزرگ  میان  در  ای  برجسته  طور  به  دو  هر  زیرا  شوند  نمی  تفکیک  هم[  ]از  خود، 

ارائه می شوند.   برای کار  اه  ـر  ض توسط درک خود از هن در عوهنرمندان  خود  دافی که 

 ( ۲۷)دارند ـ و شیوه های مورد استفاده خود برای تولید آن اثر، مجزا می شوند.

نوآوران تجربی انگیزه خود را از معیارهای زیبایی شناختی می گیرند: هدف آن ها ارائه  

ن  یابر دهند مردد هستند، بنانجام  دریافت بصری است. در این زمینه که چگونه این کار را ا

و   آزمایشی  طور  که به  است  معنا  این  به  ایشان  اهداف  دقتیِ  بی  روند.  می  پیش  فزاینده 

اند موفق شده  معتقدند  ندرت  به  تجربی  تحت  و    هنرمندان  اغلب  ها  آن  حرفه  نتیجه،  در 

به  سلطه بارها  کنند،  می  تکرار  را  خود  هنرمندان  این  است.  هدف  یک  کردن   یک    دنبال 

ا به تدریج و در روندی تجربی از آزمون و  خود در قبال آن ر   وه یش،  نقش مایه بازمی گردند

نیست قطعی   بعدی رهنمون می شود و هیچ یک قرار  اثر  به  اثر  تغییر می دهند. هر  خطا 

یا  کشیده  مقدماتی  های  طراحی  ندرت  به  نقاشی  یک  برای  تجربی  نقاشان  بنابراین   باشد، 
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ی کاوشی در نظر  یک نقاشی را روند  یدلوت   ریزی می کنند. آن ها  ی طرحبرنامه های دیگر 

بارز   طور  به  و  هستند  کردن  کار  حین  در  تصویر  کشف  صدد  در  آن،  در  که  گیرند  می 

معتقدند که یادگیری مهم تر از ایجاد آثار تکمیل شده است. هنرمندان تجربی، مهارت های  

د بهتر  خو  یارسته و در طول دوران کرا آهخود را به تدریج تقویت می کنند و کار خود  

سیاری از آن ها کمال گرایانی هستند که از ناامیدی از توان خود در کسب چیزی  می کنند. ب

که از نظر آن ها نتایج رضایت بخش است به ستوه آمده اند. نوآوری های ایشان به طور  

اث ندرت در هر تک  به  پدیدار می شود:  معرتدریجی و در مدتی طوالنی   فی می شوند،  ر 

 جموعه ای از آثار پدیدار می شوند. تدریجی در قالب م   طور  بهدر عوض 

ها آن  اهداف    ،بر خالف  هستند.  احساسات  یا  ها  ایده  بیان  مفهومی خواهان   نوآوران 

برای   یا روندی ویژه  و  تصویری مطلوب  به عنوان  یا  به طور معمول  اثرها،  تک  از  آن ها 

کار،   قبل،  اجرای  بیانق  دقتبه  از  نتی  ابل  در  خود  اغ   ،جهاست.  آثار  برای  دقت  لب   به 

دارند. اجرای   یا راهنماهای دیگری  برنامه ریزی می کنند و طراحی های مقدماتی مفصل 

نظر   در  تصویری  صرف  ثبت  را  آن  بسیاری،  زیرا  است  مند  نظام  اغلب  ها  آن   کارهای 

  ار ی مفهومی ناگهان پدیدری هامی گیرند که از قبل به طور کامل متصور شده است. نوآو

ایده  می   تحقق  کار  شوند و  با  تنها  نه  نتیجه ای می شود که  به سرعت موجب  ای جدید 

سایر هنرمندان بلکه با آثار قبلی خود هنرمند نیز تفاوت دارد. از آن جایی که ایده است که  

طور   و به  مشارکتِ واقعی بوده، نوآوری های مفهومی می توانند به طور معمول به سرعت

آثاری متجلی می شوند که   براین اغلب به طوربنا  و  کامل انجام شوند کامل در قالب تک 

 پیشرفت محسوب شده و می توانند در اولین اعالم نوآوری به وضوح تشخیص داده شوند. 

و می شود    آن هاباعث شوکه کننده بودن    ،اغلب  ،ناگهانی بودن نوآوری های مفهومی

عدول  و    عمد برجسته  به طورب  لغ ا  هاآن  تشدید می شود که    حقیقتاین جلوه توسط این  

هستند. بسیاری از نوآوری های مفهومی مهم، پیش از آن که شیوه خلق هنر را تغییر    کننده

از   متشکل  مفهومی،  های  نوآوری  اند.  شده  محکوم  مزه  بی  های  شوخی  عنوان  به  دهند 

از هنر گذشته هستند ک به  ترکیب های غیر منتظره ای  ض  ق اوه نطور متناقضی دارای جل ه 

 هنر می باشند. عرف های اصولی آن 
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آثاری   که  راضی شوند  این  به  موجب می شود  مفهومی  هنرمندان  بودن هدف  روشن 

که   تجربی  هنرمندان  برخالف  شود.  می  نائل  خاص  هدفی  به  که  اند  کرده  خلق  خاص 

  ا درگیر یک مشکل کند،دهه هناتوانی ایشان در رسیدن به اهداف خود می تواند آن ها را  

حل شده در نظر گرفتن یک مشکل می تواند او را برای دنبال    هنرمند مفهومی در  ییان توا

کردن اهداف جدید آزاد کند. در نتیجه، دوران کاری برخی از هنرمندان مفهومی با سلسله  

بنابراین   دارند.  بسیاری  تفاوت  دیگری  با  یک  هر  که  شود  می  مشخص  هایی   نوآوری 

ل آثار بسیاری خلق می کند که با  زمان به طور معمو  وررمبه    الی که هنرمندی تجربیدر ح

 یکدیگر رابطه نزدیکی دارند، ویژگی دوره کاری نوآور مفهومی اغلب عدم استمرار است.

 شکاف های نسلی، بخش دوم

حتی قاتل خنده هستی. نمی توانم  و    »تو قاتل هنر هستی، قاتل زیبایی هستی

 ( ۲۸)حمل کنم«!را ت  کار تو

 ویلم دکونینگ 1 به اندی وارهول، ۱۹۶۹  م. 

 

به  که  افرادی  برای  همواره  هنری  های  نوآوری  شد،  اشاره  گذشته  در  که  طور  همان 

ارزش های رد شده توسط ایشان متعهد بودند احساس گم گشتگی به وجود می آورد. اما 

توا  می  جدید  های  نوآوری  توسط  شده  ایجاد  برخوردهای  هنشدت  شدن ند  رد   گام 

تشدید شود. در دوران مدرن، تغییر در ارزش ها  وسط نوآوران جوان  ت  یبتجر  ارزش های

می تواند آن قدر ناگهانی و شدید باشد که ممکن است به طور مجدد، هنرمندان تجربی با  

 پذیرش این که نوآوران مفهومی جوان در واقع هنرمندانی جدی هستند مشکل پیدا کنند. 

داد که گروهی از    م. در نیویورک رخ  ۱۹۵۰دهه  ر اواخر  نین تغییری داز چ  یک مورد

هنرمندان مفهومی جوان سلطه هنر تجربی اکسپرسیونیسم انتزاعی را به طور موفقیت آمیزی  

به چالش کشیدند. هنرمندان قدیمی تر که دهه ها وقت برای توسعه فرم های جدید هنری  

عمی های  بیانیه  که  بودند  کرده  درصرف  حقیقت  قی  و  زیبایی  دباره  توانستند  ،  دامی  نمی 

 
1. Willem de Kooning 



 19 ■ یستمهنر قرن ب ینهزم یشپ

آماده پذیر تصاویر  هنر    ۱ای  برای  احترامی  هیچ  معلوم  قرار  از  که  باشند  جوان  هنرمندان 

پس از تماشای نقاشی های اهداف و پرچم ها در اولین    ۲گذشته قائل نبودند. مارک روتکو

  ش کرده بودیم از تماما تالم. گفت »سال ه  ۱۹۵۸نمایشگاه انفرادی جسپر جانز در سال  

شویم«.الخ  نااین مادرول  یک   (۲۹)ص  رابرت  که  هنگامی  بعد  بار   ۳سال  اولین   برای 

نقاشی های اولیه فرانک استال از خطوط مشکی موازی را دید، گفت »خیلی جالب است اما  

نیست«. از  (۳۰)نقاشی  »تبعیت  گرفت:  نظر  در  ارتباط  بی  زیبا  هنر  با  را  پاپ  هنر    مادرول 

زماننقاش هم  پاپ،  هنر  و  بانی  نممک  ی  رابطه  در  ها    ست...  آن  با  که  پاپی  هنرمندان  نظر 

درک   قابل  غیر  من  برای  شناختی  زیبایی  مشکالت  از  ها  آن  گسست  ام،  داشته  مالقات 

از نظر مادرول، هنرمندان پاپ نمی توانستند    (۳۱)نیست. مرا مملو از نوعی واهمه می کند«.

باشند جدی  زیر هنرمندانی  اس ،  به  ای  عالقه  هیچ  »هنرمقدی   اتیدا  نداشتند:  پاپ  می   ندان 

یک نقاش توضیح    (۳۲)بی توجه باشند«.  4نمی توانستند کمتر از این به پیکاسو یا رامبرانت 

م. این قدر افسرده بود: »مشکل فقط تعویض شدن نبود    ۱۹۶۰داد چرا روتکو در اوایل دهه  

 ( ۳۳).بلکه چیزی بود که جایگزین آن می شد«

ونیست های انتزاعی از ظهور هنر  سپرسیه درک خشم اکک  ت فقد گمنت  ۵کالوین تامکینز 

 پاپ دشوار نبود:

فقط   ها  آن  دستاوردهای  بودند،  کرده  نزاع  مطلق  گمنامی  در  ها  »سال 

رسمیت  به  ها،  آن  باور  به  بود...  شده  شناخته  رسمیت  به  خودشان  توسط 

ط  آورده بودند اینک توسدست    شناخته شدنی که به تازگی و به زحمت به

که    گستاخ غصب می شد یا چیزی مشابه این  یدی از جوان ترهایجد  لنس

»یک شبه هنرمند« شده بودند و هیچ چیزی را به این سختی به دست نیاورده 

بودند و به نظر می رسید مشهودترین پیوند مشترک آن ها تمسخر و رد تمام  

  و  و کروت   اشد. پاالک، دکونینگ،اعی بهنر جدی، به ویژه اکسپرسیونیسم انتز 

 
1. readymade 
2. Mark Rothko 
3. Robert Motherwell 
4. Rembrandt 
5. Calvin Tomkins 
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 نشده بودند.    ۳و ]فرنان[ لژه   ۲منکر پیکاسو، ]پیت[ موندریان ،  ۱]بارنت[ نیومن 

به   کردند  می  تالش  که  بودند  اروپایی  اساتید  ستاینده  حالی    شکلیدر 

قهرمانانه از آن ها فراتر روند. اکنون قهرمان گرایی و هنر فاخر ناگهان از مد  

 ( ۳4)افتاده بود«.

ها در سبک، بلکه تفاوت ها در  قط به خاطر تفاوت  ف  هن اعی  سپرسیونیست های انتز کا

تمام دوران کاری و   افتادند. هنرمندان تجربی که  از هنر، از اخالف خود جدا  تصور خود 

بودند،   کرده  صرف  گریزان  و  مبهم  شناختی  زیبایی  اهداف  مسیر  در  را  خود   زندگی 

بلکاهد   فقط  ی از هنر باشند که نهجدید   نمی توانستند پذیرای فرم های   ه  اف ویژه آن ها 

تجربی   هنرمندان  این  ناتوانی  کرد.  رد می  را  ایشان  شناختی  زیبایی  معیارهای   در مجموع، 

توانستند   نمی  که  نبود  معنا  این  به  تر  جوان  نقاشان  مفهومی  هنر  به  احترام  در  تر   مسن 

ن زیرا  بپذیرند  خود  اخالف  عنوان  به  را  ها  تو آن  ازمی  ایشان  تصور  معتبر  را    هنر  انستند 

گذا جایگزین  بدانند.  مفهومی  های  نوآوری  با  تجربی  هنری  که  هنگامی  این،  نظیر   رهایی 

می شود، می تواند منازعاتی حتی عمیق تر از منازعات رخ داده در هنگام جایگزین شدن  

اواخر دهه   انقالب مفهومی  ایجاد کند:  به جای سبکی دیگر  اوایل دهه   م. و  ۱۹۵۰سبکی 

چ  ۱۹۶۰ ه ییغت نان  م.  ارزش  در  وسیعی  یافتن  ر  نجات  رسید  می  نظر  به  که  کرد  ایجاد  ا 

 نقاشی به عنوان هنری زیبا، برای هنرمندان تجربی مسن تر جای تردید داشته باشد. 

 سن و نوآوری

تیسین واپسین  آثار  به  که  توانیم    4»هنگامی  نمی  کنیم  می  نگاه  رامبرانت  یا 

ا پدیدار  صویر ظاهری برای م ت  ناز می که گویی ا  پرباریم و  ه عظیفشار تجرب

وجود   هنرمندانی  نکنیم.  احساس  را  باشد،  چه  هر  ]تصویر[  حال  شود،  می 

به نظر می رسد پیش  که    شاید تیسین و رامبرانت موارد خوبی باشند و    دارند

 
1. Barnett Newman 

2. Piet Mondrian 

3. Fernand Léger 

4. Titian 
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ی  از این که این عنصر ناخودآگاه راه خود را به طور کامل به سوی اثر هنر 

. در موارد دیگر، به ویژه سیار طوالنی هستندب   تیفعالا کند، نیازمند دوره  پید 

قرار می گیرد، شور و   ای  در هنرمندانی که استعداد آن ها در مسیر شاعرانه

شعف جوانی به طور مستقیم در هر چیزی که به آن دست می زنند وجود 

نسبت سرد و  ا به  دارد و آن گاه در زمان خاموش شدن این شعله، آثار آن ه

 ( ۳۵)«.دومی شبی الهام 

 راجر فرای 1، ۱۹۳۳  م.

 

توالی   درک  برای  مبنایی  ما  برای  مفهومی،  و  تجربی  های  نوآوری  میان  تمایز  این 

الگوهای بدیع هنرمندان در قرن بیستم فراهم می کند. شماری از داللت های این تجزیه و 

قرار   نظر  مورد  الگوها  این  بررسی  طول  در  یک  خواهدتحلیل،  حال  این  با  ازگرفت.     ی 

موضوعدال  شامل  ها  توسط  لت  از طرح شدن  و پس  بوده  اساسی  قدر  آن  که  می شود  ی 

منتقد برجسته، راجر فرای بیش از هفت دهه قبل، آن قدر از جانب محققان هنری به طور 

یح  کامل نادیده گرفته شده که پیش از آغاز بررسی هنر و هنرمندان قرن بیستم، ارزش توض

 ده شدن را دارد.دا

خالقیتی بسیار متفاوتی دارند. دوران طوالنی آزمون و عمر    وآوران، دورهن  عودو ناین  

نیازمند آن بودند به این معنا است که ]نوآوری ها[   خطایی که نوآوران تجربی مهم اغلب 

مفهوم نوآوران  آن،  خالف  بر  بیفتند.  اتفاق  هنرمند  کاری  دوران  اواخر  در  دارند   ی  میل 

هستند. نوآوری های مفهومی عمده در بهترین وضعیت    خود  کاریکل، در اوایل دوران    در

جدید   شکنی  اصول  طور  به  که  است  هایی  شیوه  به  قدیمی  مشکالت  دیدن  توان  نیازمند 

کار   و  تفکر  به  هنرمندان  زیرا  یابد  می  کاهش  تجربه،  کسب  با  توانایی  این  و   هستند 

وران کاری خود  د  ل ودر طرخی هنرمندان مفهومی  ند. ببه شیوه های خاص، عادت می کن

، قدیمی ترین ها هستند که  انله نوآوری های متمایزی خلق می کنند اما مهم ترین این سلس

 دستخوش کمترین محدودیت از جانب عادات فکری می شوند.

 
1. Roger Fry 
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این الگوهای متفاوت خالقیت در طول عمر ]هنرمندان[، رفتارها و روندهای مختلفی  

من مرا  خالعکس  توانایی  که  کنند  را    دو  یقیتی  هنرمندان  دهد.  نوع  می  قرار  تأثیر  تحت 

قبال روش ها و هم   تردید، هم در  قبال هنر خود، تحت تسلط  نوآوران تجربی در  روش 

اهداف است. این امر آن ها را به سمت پیشروی محتاطانه هدایت می کند، با این اعتقاد که  

م اتفاق  تدریج  به  فقط  افت پیشرفت  دری  حقیقت  در  ها  آن  قدر  ی  رابسی  د.  آن  موارد،  از 

بلکه   دیگران  برای  فقط  نه  طوالنی  دورانی  در  ها  آن  ترقی  که  کنند  می  پیشرفت  آهسته 

خودشان نیز نامحسوس است؛ حتی بزرگ ترین نوآوران تجربی اغلب از تردید بر سر این  

  مرورباشت تدریجی دانش به  و ان   که آیا به چیزی رسیده اند رنج می برند. بر نیاز به تمرین 

و به تجربه خود بیش از هر منبع دیگر دانش اعتماد می کنند. نوآوران  ن، تأکید می کنند  زما

ایجاد   با  به مرور زمان،  برای هنر  نوعی  تجربی  ثابت  به مبنایی  زیبایی شناسی شخصی که 

به ایشان و گسست های جدیدِ پدیدار شده در مسیر تحقیق ایشان بدل می شو داوری    د، 

 ود می رسند. خ یا کارهبهتری درباره 

اکتشافات  نوآور که  دارند  اعتقاد  دارند:  خالقیت  از  متفاوتی  بسیار  درک  مفهومی،   ان 

فعاالن جوانی   بارز  به طور  مفهومی  نوآوران  دهند.  لحظه رخ می  در یک  ناگهانی  به طور 

ا  های  عرف  سپس  و  شده  سازگار  گذشته  هنر  با  سرعت  به  که  را  ساسی  هستند  هنر   آن 

نقبه طور عم آن ها بت ش  می   ض د  بی احترامی  کنند.  به نفس و  اعتماد  که  کنانی هستند 

رها   را  الگوها  آن  خود،  دلخواه  به  که  دهد  می  اجازه  ایشان  به  مستقر،  الگوهای  به  ایشان 

از موارد،   بها می دهند، در بسیاری  تغییر آشکار  به  نوآوران مفهومی  کنند. از آن جایی که 

زآثار   هیچ  است  ممکن  نشن  ییبایایشان  به  را  ثابتی  خالقیت  اسی  کاهش  نگذارد.   مایش 

عنوان  به  مایل است  که  ای است  فزاینده  ناپذیری  انعطاف  زمان، محصول  مرور  به  ها  آن 

هنری   الگوهای  به  چیزی  چه  که  باشد  باره  این  در  خاص  های  فرضیه  و  فکری  عادات 

 د.ها شکل ثابتی می گیرن ن آن مناسب شکل می دهد و محصوالت در ذه

درفرای  جر  ار که  سال    سخنانی  در  را  شد  نقل  بخش  این  برای    ۱۹۳۳ابتدای  م. 

اسلید  زیبای  هنر  استاد مدرسه  عنوان  به  افتتاحیه ای خود  کمبریج   ۱سخنرانی  دانشگاه   ۲در 

 
1. Slade 

2. Cambridge University 
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طرح کرد. پس از طرح این قضیه، به سرعت نتیجه گرفت که »خیلی می ترسم که این برای  

ان شده این سخنرانی، ترسیم  برسد«. وظیفه عنو  نظر ر به حدی به شدت فکری و مض ا تا شم

روشی نظام مند در قبال هنر بود »جایی که در هر حال، بتوان برخورد علمی را تقویت و  

به طور عادی ممکن است انتظار برود که فرضیه جسورانه   (۳۶)رفتار احساسی را کاهش داد«.

بعد تبدیل  جدید در سال های    دیات ی اسموضوع برنامه تحقیقات ، به  یک سخنرانیِ افتتاحیه

برای استادی   آن  پایان  در  آغاز دوران کاری خود،  به جای  فرای  اما متأسفانه  خواهد شد. 

اسلید انتخاب شد و مرگ وی در سال بعد مانع از هر اقدامی برای مستندسازی فرضیه خود  

های    رهودریه  ی چالش دنبال کردن نظ دیگر   چنان که مشخص شد، هیچ مورخ هنر  (۳۷)شد.

نری فرای را پذیرا نشد. با این حال اکنون بیش از هفت دهه بعد، پژوهش  عمر خالقیت ه

نظام مند، مبنای تجربی محکمی برای تعمیم دهی چشمگیر فرای فراهم کرده و بسیاری از  

 د. اهد شدستاوردهای این پژوهش ]مذکور[ در تمام مسیر این مطالعه مشاهده خو

 سنجش اهمیت هنری

خالقیت وجود دارد که می تواند در طول دوره داری از  ی رسد نموم  رظبه ن»

 ( ۳۸)کاری یک هنرمند ترسیم شود«.

 سر آلن بونس 

 

واسیلی کاندینسکی معتقد بود قضاوت هنرمند در آفرینش هنر نقش اساسی داشت و 

 امظن هر    از محاسبه مکانیکی یا فاده  این که هنر واقعی نمی توانست به طور مکانیکی، با است 

 م. موضع خود را بسط داد و مدعی شد که    ۱۹۳۶در مقاله ای در سال    (۳۹).دیگر خلق شود

نه تنها نمی شد از سنجش برای آفرینش هنر استفاده کرد بلکه به همان میزان نمی شد از  

»برای سنجش سطح ه بهره گرفت:  درباره کیفیت هنر  برای قضاوت  رگز  نر، هآن سنجش 

بود که نمی شد  ب  (4۰)واهد داشت«.نخ  وشته  دماسنجی وجود ندا به این معنا  ه عنوان مثال 

 تعیین کرد که یک هنرمند در چه زمانی از دوره کاری خود بهترین کار خود را کرده بود: 

»برخی متخصصان در رابطه با هنرمندانی که به طور عمومی و به درستی  

دا  طور  به  اند،  شده  دوتأیید  بئم  را  ایشان  آغازین  دوران  بهت  سیارره  از  ر 
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می دانند در حالی که متخصصان دیگر عکس آن را اظهار می کنند.    واپسین

که   است  مطرح  هایی  دوره  کل  بلکه  ندارد  وجود  آثار  تک  فقط  بنابراین 

متشکل از تعداد فراوانی از تک آثار بوده که هنوز هیچ شخصی برای آن هیچ 

 ( 4۱)ده است«.ع نکرمعیار کیفیتی ابدا

م.    ۱۹۳۸نشد. در حقیقت، دو سال بعد در سال    نروجود کیفیت در هر  کنکی مکاندینس

بحث   مجدد  طور  به  داد.  اختصاص  هنری  ارزش  درباره  قضاوت  مشکل  به  را  ای  مقاله 

درباره بی ربط بودن محاسبه در عنوان کردن کیفیت هنری و ناممکن بودن خلق معیارهای  

ی آن هایی پیشنهاد کرد  معیار ویژه ای برا،  هلمقا  با این حال در پایان  بود.  علمیِ متعاقب آن

که به دنبال چارچوب های ارزش بودند: »در صورت تمایل، از خود بپرسیم آیا اثر هنری،  

 ( 4۲)ما را از دنیایی که در گذشته برای ما ناآشنا بود رها کرده است«.

نوآوری، که  داد  تشخیص  کاندینسکی  اسمعیا  بنابراین  هنری  اهمیت  اصلی  ]ر     ا[ما ت: 

با این حال    به واقع ندید که امر چگونه می توانست به طور نظام مند مشخص شود.  این 

پس از آن نوشت که مورخان هنر برای شناسایی مبتکرترین هنرمندان مطالعات زیادی کرده  

داده   قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  را  ایشان  های  مشارکت  ترین  مبتکرانه  ]و  از اند  منظور 

ست[. همچنین بسیاری از سایر مورخان هنر برای  در ارائه نوآوری ا د  نمهنر   مشارکت، سهم

بطن   در  را  ایشان  و  زیادی کرده  منفرد تالش  هنرمندان  متعدد  مطالعات  این  نتایج  بررسی 

روایات خالصه از تاریخ هنر قرار داده اند. هر یک از این روایات، قاعده اهمیت هنرمندان  

باید به منظور توضیح توسعه هنر  به نظر نویسنده،    که،  دانی یف می کند ـ آن هنرمن ا توصر

روایتی   برای  ایشان  های  مشارکت  که  هنرمندانی  ترین  مهم  شوند.  گرفته  نظر  در  مدرن، 

منسجم ضرورت دارد در هر کتابی مورد بحث قرار خواهند گرفت. سایر هنرمندان فقط در  

کتاب ها جای می   از  برخیگیرندبرخی  ایشان،  با حذف  نشادگنسنوی  ؛  را  نظر خود   ن  ان 

میزانِ   سنجش  بنابراین  ندارند.  ضرورتی  ایشان  روایات  برای  هنرمندان  این  که  دهند  می 

دهد   می  اجازه  ما  به  مؤثری  طور  به  ها  کتاب  در  خاص  هنرمند  شدن  حذف  یا  شامل 

تو در  منتخب  هنرمندان  محوریت  درباره  هنر  مورخان  های  هقضاوت  را  سعه  مدرن  نر 

ر نظام مند از راه شمارش تصاویر قرار گرفته از آثار مر می تواند به طوا  نیم. ابررسی کنی
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هر یک از هنرمندان در کتاب ها انجام شود. این کار نه تنها مشخص می کند کدام هنرمند  

بلکه   ـ  دارد  وجود  بیشتری  تصاویر  تر  بزرگ  هنرمند  از  ـ  شود  می  دانسته  ترین   مهم 

توام یک  ی  کدام  دهد  نشان  آند  مهر  اثاز  عنوان  به  نظر  ایشان  در  ایشان  مشارکت  ترین  م 

 گرفته می شود ـ نقاشی ها یا پیکره های عالی تر، بیشتر به تصویر کشیده می شوند. 

اکنون بسیاری از این نوع مطالعات کمی انجام شده است و نشان داده اند که این روشِ  

کی،  ف اعتقاد کاندینسخال  ره، بآن به این صورت است ک الیل  بسیار مفیدی است. یکی از د

در حقیقت در میان متخصصان هنری بر سر این که کدام هنرمندان و کدام بخش از دوره 

دارد. وجود  کمی  بسیار  اختالف  است  ترین  مهم  هنرمندان  آن  روش    (4۳)کاری  این  رشد 

متخ از  زیادی  شمار  نظرات  مؤثر  بررسی  با  بتوان  شده  موضوعات  صصان  موجب  درباره 

نظام مند در مطالعه تاریخ هنر استفاده کرد. این روش    ر دسترس، از تعمیمد  یِهنر  تاریخ

مبنایی تجربی را برای بسیاری از موضوعات مورد بررسی قرار گرفته توسط مطالعه حاضر  

 فراهم می کند.

 در نزدیکی قرن بیستم: بازار هنر پیشرفته

جد هنری  عصر  که  بینیم  در»می  ا  ید  است،  شدن  آغاز     حساس حال 

 ( 44)«.کنیم دارد می آید می
 بخشی از نامه پل سزان به شارل کاموئن 1

 

ارائه   جمله  از  اند،  برده  بین  از  را  زیادی  چیزهای  ها  »امپرسیونیست 

 ( 4۵) تصویر و نظام ارائه تصویر را«.

 والتر سیکرت 

 

از   روزی  که  کارکردهایی  از  بسیاری  ها»نقاشی  ا  آن  و یجاد  برای  نظم 

استفاداستمرا می  ر  اسد  رکه  داده  دست  از  سفارشی  را  هنر  من  منظور  ت. 

 
1. Charles Camoin 
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است، از پرتره ]گرفته[ تا هر چیز دیگر که فقط به طور اتفاقی به هنرمندان  

دیگری   کار  توانند  نمی  هنر  خلق  جز  امروزه  دهد.  می  هنر  آفرینش  بختِ 

 ( 4۶)کنند. این خیلی فرق دارد«.
 گرهارد ریشتر 1

 

اواخر قرن نو  در  یفناوربازار و هم  هم هم در  م رات  تغیی برای  طول  زدهم، شرایط را 

هنرمندان   تغییرات،  این  نتیجهِ  در  کرد.  فراهم  هنر  در  انقالبی  تغییر  از  ای  سابقه  بی  عصر 

طور   به  خود  پیشینیان  با  مقایسه  در  ها  زمینه  از  بسیاری  در  بیستم  قرن  در  ای  حرفه 

خالقیتی آزادی  از  مهبیشت  چشمگیرتری  شدند.  برخوردار  تریری  تغییر  دل  نم  امر  این  یل 

 بنیادین در ساختار اقتصادی بازار هنر پیشرفته بود.

سالن  برای  ها  امپرسیونیست  چالش  داستان  به جزء    ۲اگرچه  پیش  ها  مدت  از  رسمی 

اصلی روایات تاریخ هنر بدل شده است، ]اما[ محققان هنری اهمیت تغییراتی که باعث شد  

بطه میان بازارها و خلق  ان هنری در کل، راققحم ت که  یده اند. مشکل این اس نفهم  را هرگز

که   اند  گرفته  نظر  در  به صورتی  را  هنری  بازارهای  بارز،  به طور  اند؛  نکرده  را درک  هنر 

گویی فقط با دالالن و مجموعه داران سر و کار دارند که آثاری را خرید و فروش می کنند  

ایشان پس از    ق شده اند که آثارخل  یادالتبی عالقه به، تبو    ازآگاه  که توسط هنرمندانی نا

اشتباه  تنها اقتصادی  اشتباه است: نه  این تصور  تبادالت می شود.  خلق شدن، مشمول این 

تاریخ هنری نادرست است. در این مثال، از این امر ممانعت شده که محققان هنری   بلکه 

  هنر پیشرفته اتفاقی  ارزار باخر قرن نوزدهم در بادر اواین امر را درک کنند که تغییراتی که  

افتاد چگونه موجب اعطای میزان آزادیِ به طور تقریبی بی سابقه ای به هنرمندان برای خلق  

 هنر شد.

، بیشتر هنرمندان برای اثر خود با بازاری روبرو شدند که تحت تسلط  ۳از زمان رنسانس 

بود. در پار افراد قدرتمند  یا  انهادها  بازار هنر زیبا  ،  نرشی مدندکی پیش از ظهور نقایس، 

 
1. Gerhard Richter 
2. Salon 
3. Renaissance 
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بود.تح حکومت  سلطه  آکادمی    ( 4۷)ت  توسط  که  دوساالنه  یا  ساالنه  نمایشگاهی  سالن، 

زیبای  تا    ۱هنرهای  اثر یک هنرمند  بود.  هنر  دنیای  نهاد محوری در  برگزار می شد  رسمی 

نمایشگا اثر خود در  با پذیرفته شدن  را  نقاش، خود  توسزمانی که  ثابت  ه  داوران سالن  ط 

سی گسترده منتقدان قرار گرفته یا توسط دالالن یا مجموعه  ی توانست مورد بررنم  دمی کرن

توسط   که  بودند  هایی  آن  هنرمندان  ترین  مهم  گرفته شود.  نظر  در  برای خرید  داران مهم 

اری  افتخ   داوران، الیق دریافت جایزه در نظر گرفته می شدند یا توسط داوران برای عناوین

قردر    سالن   برگزیده می شدند. ارائه مشروعِ  سراسر بخش اعظم  مؤثرِ  انحصار  نوزدهم،  ن 

م. هیچ هنرمند مشتاقی نمی توانست   ۱۸۷۰هنر جدید به عموم را در دست داشت: تا دهه  

 بدون پذیرش آثار خود توسط داوران، حرفه موفقی داشته باشد. آثار هنرمندان مهم توسط  

های خص فگالری  فقط  وصی  اما  ازروخته می شد  بآن    پس  هنرمندان  این  نمایش  که  به  ا 

گذاشته شدن آثار خود در سالن به طور مؤثری به عنوان ]هنرمندی[ مهم، مورد تأیید قرار  

 بودند که در واقع در سالن    یی آن هاگرفته شده باشند و در کل، باارزش ترین نقاشی ها،  

د بود که پیر  زیا  آن قدر  رسمی بر موفقیت هنری  سالن   به نمایش گذاشته شده بودند. کنترل

جامعه شناس گفت که در این رژیم »هنرمند یک کارمند دولتی سطح باال است«    ۲ویبورد

در   شده  اهداء  جوایز  مراتب  سلسله  طریق  از  افتخارات...  از  مشخصی  »توالی   که 

 بسیار چارچوب یافته او بود. (4۸)نمایشگاه های سالن، شغلِ«

وهی از دوستان او  که کلود مونه و گرشد    می شروعم. هنگا  ۱۸۷4از سال    توضعیاین  

هنرمند می شد. اگرچه    ۲۹نمایشگاهی مستقل را سازماندهی کردند که شامل نقاشی های  

بود محدود  آن  اولیه  زیاد  و    تأثیر  ای  مالحظه  قابل  طور  به  زمان  تا  آن  کامل   اهمیت 

نما اهمیت  شد،  نمی  شناخته  رسمیت  امپرسیونیستی    یشگاهبه  سال  گروهی  م.    ۱۸۷4در 

بلکه در  دورانی جدید ر  نه در سالن  آن، شهرت هنرمندان جدید، دیگر  در  آغاز کرد که  ا 

نمایشگاه های گروهی مستقل شکل می گرفت. مهم ترین این موارد شامل هشت نمایشگاه  

شد که از  ی  م  ۳ها م. و سالن مستقل    ۱۸۷4ـ    ۱۸۸۶امپرسیونیستی برگزار شده در سال های  

 
1. Academy of Fine Arts 

2. Pierre Bourdieu 

3. Salon des Indépendants 
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نب  ه نم. ساال   ۱۸۸4سال   از  از  رگزار می شد.  امپرسیونیست ها  تغییر مهمی که  تحلیلی،  ظر 

م. آغاز کردند امحاء انحصار سالن در توانایی ارائه هنر زیبا در محیطی بود که    ۱۸۷4سال  

ند  نبود  منتقدان و عموم بتوانند به عنوان مشروع، پذیرای آن باشند. داوران سالن دیگر قادر

هن آیا  کنند  متعیین  پی  اقتشرمندی  داشتن  به  و قادر  مونه  بود.  خواهد  موفق  ای  حرفه  شه 

امپرسیونیست های همکار او اولین نقاشان قرن نوزدهمی بودند که بدون دریافت مدال یا  

م.   ۱۸۷4سایر افتخارات از سالن رسمی، به رهبران دنیای هنر پاریس بدل شدند اما از سال  

هم می پنداریم شهرت  عدی که آن ها را م ب  ناهنرمند  تبدیل شد و هیچ یک از انون  این به ق 

ترین   خود را از طریق سالن و به شیوه سنتی به دست نیاوردند. پل گوگن یکی از موفق 

امپرسیونیست ها در سال   آن ها   ۱۹۰۲اخالف  نمایشگاه های مستقل  با توصیف کردن   م. 

اکنون در فرانسه  ت   هدانجام ش از مؤثرترین اقدامات  »یکی  به تکریم دستاورد ایشان پرداخت:  

بود[ که فقط چند نفر، به وسیله فقط یک سالح، ]یعنی[ استعداد خود، نبرد موفقی را علیه  ]

 (4۹)قدرتی مهیب و متشکل از دیوان ساالری، رسانه ها و پول انجام دادند«.

قا توجه  مورد  ابتدا  همان  از  امپرسیونیستی  های  مالنمایشگاه  قرار  بل  منتقدان  حظه 

مورد،    ۵۱م.، در    ۱۸۷4شد: اولین نمایشگاه در سال    ر در گذر زمان حفظام   نفت و ایگر

گروهی  های  نمایشگاه  از  یک  هیچ  و  شد  نوشته  آن  درباره  یادداشت  یا  شد  بررسی 

بنابراین کنترل سالن    (۵۰)دفعه به طور مجزا بررسی نشدند.  44امپرسیونیستی بعدی، کمتر از  

تواب اعالر  در  هنرمندان  مونایی  و  عموب  د رن  گرفتن  قرار  این  حث  توسط  خود،  آثار  می 

نمایشگاه های گروهی جدید از بین رفت. اما مشکل فروختن آثارِ خود، بیشتر بود. ارزش 

مطمئن   داران  مجموعه  و  شد  می  تأیید  سالن  داوران  تأیید  توسط  سنتی  طور  به  زیبا  هنر 

مبتکرا  هنر جدید  که  باشنه، سنبودند  احتیرمایه گذاری خوبی  ایم  طاد.  به  داران  ن  جموعه 

معنا بود که تقاضا برای کار هنرمندان جوانی که در سالن به طور گسترده ای اثر به نمایش  

 نگذاشته بودند کمتر از مباحث منتقدانه درباره شایستگی آن بود. 

برای هنر جدید موجب بی میلی گالری های خ نبود تقاضا  نسبت به صوصی  بنابراین 

سازی   مثبه    شد.  ها  نآذخیره  ونسانعنوان  سال    ال،  در  پاریس  اوضاع  درباره  گوگ   ون 

 م. گزارش داد و با اعتراض گفت:   ۱۸۸۷
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میله  فرانسوا[  ژان  ]آثار  بزرگ،  است. دالالن  کند  این جا  در  ، ۱»تجارت 

دوالکروا  کورو ۲]اوژن[  کامیل[  باپتیست  ]ژان  دوبینی۳،  فرانسوا[  ]شارل  ، 4ی، 

دوپرهژول ] اس  ۵[  چند  دیگرو  می  را    تاد  گزاف  قیمتی  برای  به  فروشند. 

آثار  این  دو  درجه  دالالن  برعکس،  کنند.  نمی  زیادی  کار  جوان  هنرمندان 

  (۵۱)]جدید[ را به قیمتی بسیار پایین می فروشند«.

به آن ها اشاره کرد چهار نفر مرده بودند و نفر پنجم،  از پنج هنرمندی که ون گوگ 

تمام    ۷۶،  دوپره بود.  شهساله  ها  رسمخ  تر آن  سالن  در  را  بودند. ود  آورده  دست  به  ی 

دالالن اندکی به خاطر فروش آثار هنرمندان جوان، مشهور شده بودند ـ به عنوان مثال پل  

م. شروع به خرید نقاشی های امپرسیونیست ها کرد و   ۱۸۷۰در اوایل دهه    ۶دوران روئل

ز  ر تجاری شعبه ای امدی  نگامی کهم. ه  ۱۸۸۰گوگ در دهه  ن ون  ون گوگ برادر ونسا  ۷تئو 

واالدون و  بوسو  کرد.    ۸گالری  خریداری  را  جوان  نقاشان  سایر  و  مونه  های  نقاشی   شد 

بیشتر   کار  برای  ها  گالری  این  شد  می  موجب  داران  مجموعه  اندک  تقاضای  حال  این  با 

بنابراین کا  پهنرمندان جوان رقابت فعاالنه ای نکنند.  به پسر م  ۱۸۹۱در سال    ۹یسارومیل   .  

 :نوشت ۱۰لوسین ،خود

نیاز دارم نمایشگاهی خوب است، اما کجا؟ نزد ]پل[ »چ به آن  یزی که 

دوران انواع پیشنهادات را دریافت می کنم، حتی بدون سؤال کردن پیشنهاد  

دریافت می کنم ـ اما هیچ چیز نمی خرند... در بوسو و واالدون از من تملق  

کنن  زنن د و ع می  مرا    ین که: هیچ یک کارا  هصد... خاللیه دوران حرف می 

نمی خرند. اگر شخص دیگری در دسترس بود بی درنگ به او رو می آوردم 

 اما هیچ کسی وجود ندارد«.  
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را   ها  امپرسیونیست  تمام  های  نقاشی  روئل  دوران  ]پل[  که  بود  ناامید  این  از  پیسارو 

امید   این  به  و  هانبار می کرد  قرا    اآن  پایین  به  بسیار  در    آن هازش  ار  همی خرید ک یمت 

بیشتر شود، اما مشکل اصلی را درک می کرد: »اگر می توانستم مبنایی برای حمایت  آینده  

 (۵۲)بیابم، محاسبات کفتار مانند او را باطل می کردم ـ اما کار من درک نمی شود«.

های   دهه  طول  در  تدریج  به  تقاض  ۱۸۹۰و    ۱۸۸۰هرچند  برام.  از  ا  برخی  کار  ی 

پیشرفتههنرمند شبجوا  ان  یافت.  افزایش  که ن  فرانسوی  داران  مجموعه  از  کوچک  ای  که 

ایشان در کمیتی   آثار  به خرید  بودند شروع  امپرسیونیست ها  از دوستان  آن ها  از  بسیاری 

نقاش که او نیز از دوستان امپرسیونیست ها بود با وارد کردن    ۱متعادل کردند. مری کست 

برای  آن ها مجموعه دارااز    د که شماری ز دوستان آمریکایی خواری اشم بودند،  ن مهمی 

دهه   در  مونه  های  نقاشی  قیمت  شد.  واقع  مفید  امپرسیونیستی  افزایش    ۱۸۹۰هنر  م. 

افزایش قیمت هنر این نوآوران قدیمی تر باعث متقاعد شدن دالالن و مجموعه    (۵۳)یافت.

رمندانی جوان،  هن  زسلی جدید االقوه حاصل از آثار نهای بداران بیشتری در زمینه دستاورد

بودند.  مان به موفقیت نرسیده  امپرسیونیست ها، شد که به شیوه سنتی و از طریق سالن  ند 

فیتزجرارد  مایکل  کارآفرینی    ۲بنابراین  اصلی  مدل  »اگرچه  که  گفت  آمریکایی  هنر  مورخ 

هنرمندا شد،  ایجاد  ها  امپرسیونیست  توسط  قرنآوانگارد  ب  ن  سود  که  بودند   ردند«  بعدی 

 ( ۵4)و استقالل مالی بسیار زودهنگام تر در دوران کاری خود«.منتقدانه   »تحسین تروصبه 

در سال های آغازین قرن بیستم شمار دالالن هنری کارآفرین مستقل که مایل به نمایش  

زیرا بازار    یافت،کار هنرمندان جوانی بودند که در سالن به موفقیت نرسیده بودند افزایش  

به به  ارو  آثار  ارسپ مبود  پسا  و  ها  هنر  یونیست  بالقوه  سودآوری  راهبر،  های  مپرسیونیست 

برای هنر   برای یک گذار مهم دیگر  را  راه  امر  این  نمایش گذاشت.  به  را  مبتکرانه  معاصر 

شمار   و  شد  می  بیشتر  همچنان  گروهی  های  نمایشگاه  اگرچه  کرد.  باز  بازار  در  پیشرفته 

د که می توانستند هزاران  ن هایی می پرداختنسال  ه حمایت ازای از جوامع مستقل ب  ایندهفز

نقاشی را به نمایش بگذارند، گالری های خصوصی به طور روزافزونی در ارائه هنر جدید  
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سال   در  مثال  عنوان  به  بنابراین  یافتند.  اهمیت  عموم  آپولینر   ۱۹۱۰به  گیوم  که    شاعر   ۱م. 

یل به تضعیف  اه های انفرادی ماشگیا»ازدیاد نمپیشرفته بود گفت که    ی هنرمنتقد راهبر دنیا 

تأثیر سالن های ساالنه بزرگ است. کنجکاوی عموم کمتر است زیرا بسیاری از نقاشان، اگر  

را از قبل در طول سال در گالری    آن هانه بهترین نمونه های کار خود، حداقل مهم ترین  

ته به عنوان  رف  م زمان روی ه  ای خصوصی به مرورری هگال  (۵۵)ها به نمایش گذاشته اند«.

عمومی  فضاها های  نمایشگاه  جایگزین  جدید،  پیشرفته  هنر  برای  نمایشگاهی  اصلی  ی 

دیگر   هنری  مراکز  بیشتر  در  بلکه  پاریس  در  فقط  نه  بیستم  قرن  ادامه  در  امر  این  و  شدند 

سال   در  که  پیکاسو  پابلو  کرد.  می  زادگاه  ۱۹۰۰صدق  از  آمدخود    م.  پاریس  به   ، اسپانیا 

ج طور  هن  بیلابه  اولین  ها  رمند  به  نمایشگاه  برگزاری  با  را  خود  که  شد  بدل  مهم   مدرن 

به طور انحصاری در گالری های خصوصی و نه نمایشگاه های عمومی بزرگ جا انداخت.  

روی  رد پی با این کار الگویی ایجاد کرد که در طول باقی مانده قرن بیستم به طور تقریبی مو

 . م قرار گرفتتمام هنرمندان مه

در  لرگا خصوصی  های  مزایای  ی  هنرمندان  برای  گروهی،  های  نمایشگاه  با  مقایسه 

متعددی داشتند. دالالن می توانستند در قالب نمایشگاهی انفرادی توجه متمرکز بیشتری بر  

تبلیغ کند. ارزش   این اقدامات    هر دوهنرمند داشته باشند و کار هنرمند را به طور فعاالنه 

توان نمایشگاه ها و  طه مستمر یک هنرمن راب  ست در هنگاممی  زیرا  یابد،  افزایش  د و دالل 

سایر اقدامات تبلیغی یک دالل می توانست به یافتن مجموعه دارانی کمک کند که به طور  

از مستمر به خرید آثار هنرمند بپردازند. هنگامی که یک نقاش هم داللی دائم و هم گروهی  

ش هنر خود برخوردار می شد  آزادی برای آفرین  از   یشت از میزانموعه داران وفادار دامج

 که هنرمندان کمی در گذشته دارای آن بودند. 

 :مایکل فیتزجرارد نوشت که

که   زمینه  این  در  باشد،  که  چه  هر  پیکاسو  دستاورد  درباره  ما   »نظر 

م و  منتقدان  توسط  ـ  ]بیستم[  قرن  اول  نیمه  طول  همچنین  تصدیادر  و  ن 

الگویی  به سرعت به مشهورتـ    ن مجموعه دارادالالن و   رین هنرمند زمان و 
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هنرمندان دیگر به دنبال تقلید از آن بودند، تردید  که    برای موفقیت تبدیل شد

  (۵۶)کمی وجود دارد«.

م. توسط    ۱۹۱۰ساله اولین نمایشگاه انفرادی خود را در پاریس در سال    ۲۰پیکاسوی  

ب  ۱ر از وال آمبروئ آورد که  دنیسز  ل ه عنوان دالبه دست  از  ان و گوگن، در  پیشرفته  ای هنر 

م. شروع به خرید آثار پیکاسو کرد و   ۱۹۰۵در سال    ۲احترام برخوردار بود. گرترود استین 

 تاجر روسی، این کار را دنبال کرد: هر دو تا سال ها    ۳م. سرگی اشچوکین  ۱۹۰۶در سال  

یکاسو  نقاشی از پ  ۲۵داد  تع  .م   ۱۹۰۶سال    دادند. والر در اوایلدامه  به خرید آثار پیکاسو ا

در   پیکاسو  بنابراین  بادآورده   ۲۵خرید.  سود  و  مهم  دار  مجموعه  دو  پشتیبانی  از  سالگی 

ناشی از فروش گسترده به دو دالل معتبر برخوردار بود. تأثیر ـ اقتصادی و روان شناختی ـ  

فیت بود:  مالحظه  قابل  وضوح  به  » زجرارآن  که  کرد  زنی  گمانه  مالی  د  شده  اهر فامنیت  م 

فر این  خلق  توسط  در  او  آشکار  نفس  به  اعتماد  در  است...  ممکن  ها  آوینیونوش   4زنان 

از سال   را  آن  باشد« که کار  داشته  پایان رسان   ۱۹۰۶نقش  به  بعد  آغاز و در سال    ( ۵۷)د.م. 

مستق به طور  بازار  در  پیکاسو  موفقیت  است  ممکن  منبنابراین  چیزی شده  یم  به خلق  جر 

نوآومی    اشد که نشانب ترین  پیکاسو هنوز  داد مهم  این حال  با  بود.  بیستم  ری هنری قرن 

 دالل ثابتی نداشت و به زودی به وضوح بر روی این موضوع کار کرد و در طول سال های  

د.  م. پرتره هایی از حداقل چهار دالل مهم کشید که شامل والر نیز می ش  ۱۹۰۹ـ    ۱۹۱۰

. از پاریس بازدید کرد به یکی  م  ۹۱۱۱ایی در سال  لیات نقاش ای  ۵نی گامی که اومبرتو بوچوهن

پیکاسو است. بحث   اکنون حکومت می کند  که  »مرد جوانی  داد که  از دوستان خود خبر 

زیادی درباره او می شود... به ندرت پیش می آید که این نقاش، اثری را پیش از خریداری  

پو  پرداخت  و  آن  شدن  حال  ل  در  دالالنِ  تمامتوسط  در    (۵۸)«.کند  رقابت،   سال  پیکاسو 

تابلو    ۶۰م. قراردادی رسمی با دانیل هنری کانوایلر بست که در گذشته از او بیش از    ۱۹۱۲
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خریده بود. کانوایلر به دالل انحصاری پیکاسو، با نرخ های ثابت برای هر نقاشی تبدیل شد  

 ( ۵۹)وتمند شدن قرار داد«.ای ثرکه پیکاسو را »در مسیر خود بر

دی را راه اندازی کردند که سرانجام بازار هنر زیبا را از  ها رون  مپرسیونیستا   نیبنابرا

به  که    انحصار شد،  می  کنترل  آن  نهادهای  و  فرانسه  توسط حکومت  آن  به  هنرمند  ورود 

اک بر خالف  بیستم  قرن  پیشرفته  هنرمندان  تبدیل کرد.  رقابتی  به شدت  پیبازاری  شینیان  ثر 

از زمان ر بعخود  به  ثروتمنب  ،دنسانس  تکمیل  رای حامیان  به ندرت سفارش  د و قدرتمند 

می کردند و کم پیش می آمد که در جایگاهی قرار بگیرند که مجبور به خلق اثری باشند که  

که  بوده  معنا  این  به  رسمی  مقامات  امحاء  باشد.  رسمی  داور  یا  قاضی  هر  تأیید  موضوع 

گهنرمندان   برقرن  بیشتری  آزادی  نوذشته  و  کار  داشت  ریوآای  خود  تنها دلبخواه  ند. 

آن   درباره  گذشته  در  که  بود  چیزی  همان  کار  این  انجام  در  ایشان  توان  برای  محدودیت 

صحبت شد، به عنوان مثال تأخیر منتقدان، دالالن و مجموعه داران در به رسمیت شناسی  

ت و  داش  قرن نوزدهم  وجود دارد که ریشه دررتبط  هنر جدید مهم. در این جا نیز روندی م 

زمان   گذشت  که با  این  از  هنر  دنیای  در  فزاینده  آگاهی  مثال  عنوان  به  یافت،   ادامه 

باشد.   داشته  خوبی  مالی  بازگشت  تواند  می  نوآور  هنرمندان  کار  در  اولیه  گذاری  سرمایه 

ک چنین  اغلب  اند  بوده  ها  بازگشت  این  شاهد  که  دارانی  رمجموعه  پیشنهاد اری  به  ا 

داهنرمندا انجام  اولین کسانی ا  هدنی  که  شناسایی    ند  را  هنرمندان مستعد  سایر  که  اند   بوده 

می کردند. تشخیص فزاینده در زمینه افزایش ارزش هنر مبتکرانه سرانجام موجب نتیجه ای  

که  چنان  شد که بسیاری از هنرمندان نوآور را دوران کاری آغازین پابرجا نگه داشته است،  

»به   گفت  بونس  تقریبی  آلن  یا  اممت طور  یک  مرحله    استعدادها،  در  را  دار  مجموعه  دو 

آغازین کار خود جذب می کنند و این مجموعه داران به سبب دوستی خود با هنرمندان که 

 ( ۶۰)توصیه های ایشان را دریافت می کنند به طور تقریبی همیشه در صحنه حضور دارند«.

ویژگ از  یکی  هایاین  هنر  ی  بازار  وجود  اساصلی  رقابتی  مجبه  :تی  نوآور  ور  نرمندان 

نیستند آثاری خلق کنند که برای عموم مردم یا حتی شمار زیادی از مجموعه داران جذاب  

آثار خود در میان صدها یا هزاران   برای  ثابت  نیازمند یافتن چند خریدار  باشد، بلکه فقط 

داران ه  عوکه این مجم  ا می بینند. در صورتیگاه هنفری هستند که کار ایشان را در نمایش
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از نوآور حمایت کنند تا تأثیر وی بر سایر هنرمندان آشکار شود ممکن است    اندک آن قدر

 سایر مجموعه داران به طور ثابتی عالیق خود را در کار هنرمند بیابند. 

م.    ۱۹۱4سال    نمونه ای اولیه از ارزش سرمایه گذاری بر روی هنر معاصر مبتکرانه در 

ش از آن، تاجری جوان به نام آندره  سال پی  ۱۰رخ داد.  س  ی رعمومی در پادر یک حراجی  

نفر از شرکای خود    ۱۲ائتالفی از مجموعه داران را سازماندهی کرده بود و به همراه    ۱لوِل

فرانک در سال برای هنر  ۲۷۵۰صندوق مالی مشترکی را تأسیس کرد که به او اجازه می داد  

بود که دو    ۳ال فونتن   ر اساس داستانی ازب  نیگرفت و ا  امن  ۲د. گروه، پوست خرس نه کن هزی

تاجر   یک  به  آن  ـ  ناموفق  ـ  به شکار  اقدام  از  پیش  را  بزرگ  پوست خرسی  آن  در  صیاد 

را   گوگ  ون  و  گوگن  شامل  قدیمی  هنرمندان  های  نقاشی  لول  فروختند.  می   پوست 

هنرمند  آثار  بر  شدت  به  اما  خرید،  جومی  ماتیسان  خاص  طور  به  پیکاسو    ان،   و 

هنگمارس کرد.  پایان  یه گذاری  با  نقاشی های ذخیره شده  که  فروخته شدند،    ۱۰امی  سال 

فرانک یا بیش از چهار برابر مجموع سرمایه گذاری گروه به دست    ۱۱۶۵4۵حراجی مبلغ  

بر اثر  و  فروخته شدند  قیمت  بیشترین  به  پیکاسو  و  ماتیس  های  نقاشی  اولیه  جسته  آورد. 

در واشنگتن( قرار دارد به مبلغ    4ری ملی )که اکنون در گال  ها زابات به آکروخانوادپیکاسو،  

م. برای آن پرداخت کرده    ۱۹۰۵فرانک، بیش از دوازده برابر قیمتی که لول در سال    ۱۲۶۵۰

برای فوویسم به عنوان موفقیتی بزرگ  نتایج حراجی  و کوبیسم در نظر   ۵بود فروخته شد. 

اینفته ش گر تنها در سراسر  یکاسو و ماتیس را  پ  ترپیروزی، شه   د و گزارشات خبری  نه 

فرانسه بلکه خارج از کشور تا ایاالت متحده گسترش داد. فروش گروه پوست خرس اولین  

پیشرو روز، حراج گذاشته می شد و موفقیت   آثار هنرمندان  از  بود که گروهی مهم  باری 

ر می توانست  اصعمهنر نوآور    افراد مبنی بر این کهی از  عمومی آن به متقاعد شدن بسیار

این امر سنگ بنای عصری جدید از آزادی هنری    (۶۱)ه گذاری خوبی باشد کمک کرد.سرمای

 ( ۶۲)شد که اجازه می داد هنرمندان عالیق خود را دنبال کنند نه عالیق حامیان را.

 
1. André Level 

2. Bear Skin 

3. La Fontaine 

4. National Gallery 

5. Fauvism 
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 در نزدیکی قرن بیستم: عکاسی

 ( ۶۳)«.»از امروز نقاشی مرده است

حین  فرانسوی  دالروش 1  نقاش  پل 

 اطالع از ابداع داگرئوت ایپ 2، ۱۸۳۹  م.

 

»دوربین نمی تواند با قلم مو و پالت رقابت کند ـ تا زمانی که نتواند در  

 ( ۶4)بهشت یا جهنم مورد استفاده قرار گیرد«.

 ادوارد مونش 3، ۱۹۰4  م.

 

بود  ترین مورد، این که به مهم    تغییرات فنی نیز بر مسیر هنر مدرن تأثیر مهمی گذاشت.

 به طرق مختلف بر نقاشان تأثیر گذاشت.  م. به بعد،  ۱۸4۰ه ده زعکاسی ا

نقاشان مفهومی، در اوایل قرن بیستم می توانستند از دسترس پذیری عکاسی به عنوان 

ای   مصاحبه  در  ماتیس  مثال  عنوان  به  کنند.  استفاده  جدید  کاری  تقسیم  برای   استداللی 

زمانم  ۱۹۰۹در سال   که  نقاشیآن رسی  . گفت  که  اهداف    راه  ده  از  را  گرایانه  خود  واقع 

عینیت  با  نقاشی  که  نیست  نیازی  دیگر  کرد  اعالم  وی  کند.  جدا  قاطعانه   امپرسیونیسم، 

دیگر   »نقاش،  شود:  ارائه  عکاسی  توسط  توانست  می  امر  این  زیرا  باشد  داشته  کار  و  سر 

ا صدها  ر   تا وهی از جزئیعکس وجود دارد تا انبکند.  مجبور نیست خود را درگیر جزئیات  

بهتر »فرم    برابر  باشد:  بیان  دنبال  به  تا  بود  آزاد  نقاش  اکنون  کند«.  ارائه  تر  سریع   و 

ارائه   ها  روش  ترین  ساده  با  و  ممکن  شکل  ترین  مستقیم  به  را  احساس  پذیر،   انعطاف 

کند«. در    (۶۵)می  بود.  موافق  پیکاسو  که  ندارد  تعجب  به   ۹۳۹۱سال  جای  نگاه  با   م. 

 گفت که:  4توسط دوست خود براسای   یه از زندگی پاریسشد  هس های گرفتکع

 
1. Paul Delaroche 

2. daguerrotype 

3. Edvard Munch 

4. Brassaï 
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نگاه   کنیم  می  بیان  عکاسی  طریق  از  که  چیزی  به  کسی  که   »هنگامی 

می کند، متوجه تمام چیزهایی می شود که دیگر دغدغه نقاشی نیست. چرا  

که   کند  می  اصرار  چیزی  ارائه  بر  لجوجانه  ب هنرمند  ثبت  لنز  خوبی   ه 

عکاسی در زمانی خاص آمد    ود؛ این طور نیست؟ ب  د هاحمقانه خوامی کند؟  

حتی از موضوع، آزاد کند. در هر  و    تا نقاشی را از انواع ادبیات، از حکایت 

از موضوع اکنون به قلمرو عکاسی تعلق دارد. آیا نقاشان    یحال جنبه مشخص

ب بهره  آمده  دست  به  تازه  آزادی  از  ان   ردارینباید  دیگری  کار  و  جام  کنند 

 ( ۶۶)دهند«؟

عکاسی   حال  این  هنرمندان  با  سایر  و  پیکاسو  و  ماتیس  هنری  رشته  مستقیم  طور  به 

مفهومی بعدی را به چند شیوه مهم نیز تکمیل می کرد. یکی از این شیوه ها، جایگزین مدل  

آثار خ در  برای تصاویر موجود  نقاشان مفهومی  به طور معمول  بود.  نامه ریزی  ود برشدن 

و   کنند  برای می  روش  از  این  یک  گیری  بهره  جان    کار  مثال  عنوان  به  است.  عکس 

کلویس ساژوت   ۱ریچاردسون  از  پیکاسو  پرتره  که  بر    ۱۹۰۸در سال    ۲اشاره کرد  مبتنی  م. 

 ( ۶۷)عکس گرفته شده توسط پیکاسو از این دالل بود، »کاری که بارها به آن توسل جست«.

اشی هایی  ره ها و همچنین نقپیک  کرده بود و   قبل شروع به این کار  د سال ماتیس نیز از چن

کرد. می  خلق  عکس  اساس  بر  از    (۶۸)را  بسیاری  کار  برای  بیستم  قرن  طول  در  عکاسی 

 نقاشان مفهومی اهمیت فزاینده می یافت.

بود.  هنر  تاریخ  به  راحت  دسترسی  ارائه  عکاسی،  مفهومی  کارکردهای  از  دیگر  یکی 

ز هنر قدیمی تر، صر خاصِ برگرفته اعنا  ق ترکیبی ازمی به طور بارز با خلمفهو   هنرمندان

که   صورت  این  به  است.  یک  درجه  ای  نمونه  پیکاسو  مجدد  طور  به  کنند:  می  نوآوری 

او   اولیه  آوینیونشاهکار  به    زنان  ارجاعاتی  و  محتوی  سزان  های  نقاشی  از  هایی  نقل  یا 

این   (۹۶).تآفریقایی اسروم و حجاری های  از    پیش  ۳گوگن، پیکرتراشی مصری و ایبریاییِ 

 
1. John Richardson 

2. Clovis Sagot 

3. Iberian 



 37 ■ یستمهنر قرن ب ینهزم یشپ

پاریس، بلکه به طور راحت تری از طریق عکس ها در دسترس او بود. بنابراین  هنر نه در  

 : گفت که ۱ویلیام روبین

از اوایل قرن نوزدهم و حتی استفاده مستند از عکاسی،   »رشد موزه ها 

هنرم که  است  ساخته  دسترس  در  را  تصاویر  از  تر  ندان  جهانی   قدیمی 

رس پذیری هم زمانِ تمام منابع  باشند... این دست  دهوب  ند شاهد آننمی توانست

تاریخی که دوره مدرن را از هر دوره دیگری جدا می کند، در کار پیکاسو  

 ( ۷۰)خالصه می شود«.

هنرمندان مفهومی در سراسر قرن بیستم می توانستند بدون این که مجبور به سفر باشند  

اریخ هنر استفاده عکاسی، از تمام ت  سطاود، از طریق  زه های محلی خود برونبه مویا حتی  

 کنند و این در دسترس بودن تأثیر مهمی بر ظاهر هنر زیبا داشت.

 مخاطب فزاینده برای هنر

 ( ۷۱)»هنر محبوب است. نسل من این طور است. در گذشته محبوب نبود«.
 دامین هرست 2

 
ق در طول  که  اندکی  بیتغییرات  پیشررن  هنر  داد  ستم در محیط  بستر د  ر دفته رخ  رک 

از    تاریخ هنر   آن هاچنان اهمیت دارند که شایسته حداقل اشاره ای مختصر هستند. یکی 

افزایش بسیار مهم عالقه عمومی در طول قرن، به طور کلی به هنر و به طور خاص به هنر  

 مدرن است.  

مو فزاینده  اهمیت  گرایش،  این  واضح  نمود  ها یک  هن  زه  موزه  افتتاح  مدرن  است.  ر 

اولین   م. سنگ  ۱۹۲۹ر سال  د  کرنیویو تنها  بیستم بود. ]این مکان[ نه  اولیه در قرن  بنایی 

و   کرد  ارائه  وسیع  تعریفی  خود  مأموریت  از  بلکه  بود  مدرن  هنر  مختص  آمریکایی  موزه 

صنعتی   طراحی  فیلم،  معماری،  عکاسی،  مختص  هایی  نمایش  و  ها  مجموعه  و شامل 

 (۷۲)ی می شد.نین نقاشی و پیکرتراشهمچ

 
1. William Rubin 

2. Damien Hirst 
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ها، پس  ر دحضو موزه  فزاینده  ر  اقتصادی  اهمیت  دارای  موضوعی  به  قرن  اواسط  از 

حجم  مستمر  افزایش  در  جهانگردی،  رشد  به  رو  سطح  و  بیشتر  رونق  و  شد   بدل 

بازدید کنندگان از موزه سهم داشت که در دهه های پایانی قرن، نرخ رشد سریع تری پیدا  

هووینگ   (۷۳)کرد. های    در  که  ۱توماس  م   ۱۹۶۷ـ    ۹۷۷۱سال  رئیس  متروپولیتن م.   ۲وزه 

نیویورک بود سهم مهمی در این جریان داشت. او موزه ها را به عنوان مکان تفریح توده ای  

در نظر گرفته می شود که هم با هدف   ۳تصور می کرد و به عنوان مبدع نمایشگاه بسیار مهم 

گ عمومی  مخاطبان  فراوانیکه    ستردهجذب  پول  ب  اغلب  ورود  پرداخت  مو  هبرای   زه 

هم حمایت های شرکتیِ سودآور انجام می شود. با افزایش حضار، موزه ها برای  و  دمی کنن 

برای اولین بار بخش های    آن هاکسب حمایت عمومی رقابت بیشتری کرده و بسیاری از  

 ( ۷4)بازاریابی تأسیس کردند.

بسیاری    و  د شی جدید تکمیل  جود با تأسیس موزه هاای موحضور فزاینده در موزه ه 

م. هنگامی رخ داد که   ۱۹۷۷زه ها بر هنر مدرن تمرکز کردند. موردی مهم در سال  از این مو

پومپیدو  مرکز  قرن   4افتتاح  هنر  مختص  انحصاری  طور  به  که  داد  ای مهم  موزه  پاریس  به 

ی کرد که  لین موزه مهم هنر قرنای اوم. لندن را دار  ۲۰۰۰در سال    ۵بیستم بود. تیت مدرن 

رن به سرعت به محبوب ترین موزه هنر مدرن جهان تبدیل شد  م شده بود. تیت مدتما  تازه

 میلیون نفر از موزه بازدید کردند.  ۵م. بیش از    ۲۰۰۷و به عنوان مثال در سال  

ن  م. به سرعت به محل جذب جهانگردا  ۱۹۹۷موزه جدید دیگری که با افتتاح در سال  

گنهایم بیلبائو که توسط فرانک  یا بود. گول اسپاناشم  در  ۷بیلبائو ر  د  ۶شد موزه گوگنهایم   بدل 

در سال    ۸گری  و  توسط    ۱۹۵۹طراحی  که  نیویورک  از گوگنهایم  بود، پس  افتتاح شده  م. 

لوید رایت  ترین موزه جدید    ۹فرانک  به عنوان مهم  به طور گسترده ای  بود،   طراحی شده 

 
1. Thomas Hoving 
2. Metropolitan Museum 
3. blockbuster exhibition 
4. Centre Pompidou 
5. Tate Modern 
6. Guggenheim Museum 
7. Bilbao 
8. Frank Gehry 
9. Frank Lloyd Wright 
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ش معماری  نظر  بیلبائ  ناخته از  گوگنهایم  م شد.  تماشایی،  سلسق  فووی  از  نمونه   له  ترین 

مؤسسه های اقماری ایجاد شده و برنامه ریزی شده توسط گوگنهایم واقع در نیویورک در  

 ( ۷۵)اقدامی به منظور تبدیل شدن به اولین موزه جهانی بود.

یاف   ۱به هنر اخیر   آن هابا تکثیر و گسترش موزه ها، توجه   زه های هنر  ت: موافزایش 

ر هنر مدرن توجه بیشتری را صرف  و موزه های بزرگ ت شد    بسیاری افتتاح  کوچکمدرن  

بود که توسط    ۲آثار هنرمندان زنده کردند. نمودی برجسته از این عالقه جدید، جایزه ترنر 

سال   در  لندن  تیت  هنر    ۱۹۸4گالری  به  جایگاهی  اعطای  آن  نیت  و  یافت  اختصاص  م. 

انگلیس بودتجسمی  ش   ی  داده  جایگاه  با  های که  رمان  به  بانگ  ده  جایزه  توسط   ۳وکر لیسی 

سال شد و تمرکز بر    ۵۰م. محدود به هنرمندان زیر    ۱۹۹۱برابری کند. جایزه ترنر از سال  

تیت  افزایش توجه به جایزه شد. شرکت در نمایشگاه جایزه ترنر  هنرمندان جوان موجب 

؛  دشطابق آن بیشتر  توجه رسانه ای نیز م   افت وم. به شدت افزایش ی   ۱۹۹۰در طول دهه  

ی بر سر نامزدها و برندگان جایزه نه فقط در روزنامه های بزرگ بلکه  اکنون مجادالت داغ

 ( ۷۶)روزنامه های کوچک انگلیسی مطرح می شد.

 افراد مشهور مثابههنرمندان به 

 ( ۷۷)»اکنون پیکاسو ثروتمندتر و مشهورتر از هر هنرمند دیگری است«.

 جان برگر4، ۱۹۶۵ م. 

 

یگاه عمومی جدید برای هنرمندان مدرن مهم ه به هنر مدرن، جاندیاقه عمومی فز عالبا  

خود   حامیان  فراوان  احترام  مورد  اغلب  بعد،  به  رنسانس  از  مستعد  هنرمدان  شد.  ایجاد 

در سال   مثال  عنوان  به  بنابراین  دوم   ۱۵۰۶بودند.  ژولیوس  پاپ  بود  ۵م.  »  راضی  وظیفه  از 

هنرممحول   به  اسشده  که  بهندی  را  او  بود  طور  تعداد  کرده  تا  چش  کامل  کند«  پوشی  م 

 
1. recent art 
2. Turner Prize 
3. Booker Prize 
4. John Berger 
5. Julius II 
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نقاشی  را که »با او به عنوان یک ]هنرمند[ برابر مالقات کرده بود« برای    ۱رضایت میکالنژ 

 ۳مشابه آن در قرن هفدهم، فیلیپ چهارم   (۷۸)به دست آورد.  ۲کردن سقف عبادتگاه سیستین 

ای عقبه  ول برای افراد دارمعم  کرد که به طور  افتخاراتی را اعطا  4ز والسکاسپانیا، به ]دیگو[  

م. هنگامی    ۱۶۶۷در سال   (۷۹) نجیب زاده حفظ می شد و از مرگ نقاش ضربه سختی خورد.

کازیموی  شاهزاده  توسکانی   ۵که  آتی  بزرگ  دوک  آمستردام   ۶جوان،  از    ۷به  یکی  کرد  سفر 

شد، بازدید  او  کارگاه  از  که  گ  هنرمندانی  اودر  سفرنامه  رسمی  عنوان    زارش  تحت 

 ( ۸۰)وصیف شد.نت، نقاش معروف« ت راب م»را

این اساتید نقاش و سایر اساتید توسط پادشاهان، پاپ ها و اشراف مفتخر می شدند. با  

شهرت   تر  گسترده  عمومی  میان  در  زنده،  هنرمندان  که  بود  مدرن  دوران  در  حال   این 

د مشهور  رافا ی هنرمندان به  ر در دوران مدرن، برخان هن می یافتند. با گسترش یافتن مخاطب

بدل  توسط    واقعی  فراهم شده  های  فرصت  به  هنرمندان  این  دادن  نشان  واکنش  با  شدند. 

جایگاه جدید خود، فرم های جدید رفتار هنری ممکن شد. بسیاری از این رفتارها در طول  

م شمار  به  اشاره  جا  این  در  شد.  خواهد  بررسی  تحقیق  موارد   عدودی این  ترین  مهم  از 

 شهور، مفید خواهد بود.به عنوان افراد م میتسنرمندان قرن بیه

بود، پیش از آن که   تبلیغات  بازی  »استاد  پیکاسو  یک زندگینامه نویس گفت که پابلو 

وجوددنیا   شود  از  مطلع  بازی  سبک    (۸۱)«.این  تنها  نه  خود  کاری  دوران  آغاز  در  پیکاسو 

ای   کننده  خیره  هنجدید  بلکه شخصیاز  آفرید  را  مر  و  نیرومند  داد.    سبانتی  پرورش  آن 

م. گفت »پیکاسو شخصیت نبوغ خود را ایجاد کرده    ۱۹۱4ابراین یک محقق هنر در سال  بن

که تخیل خالق خود را در دل هنر    ۹ساتیری و    ۸بود: ملغمه ای از کیمیاگر، دیوانه شکسپیری 

  توسط   می توانستبه راحتی  که    ر انسانز پیک تکه های کوبیستی او ا  (۸۲)خویش جای داد«.

 
1. Michelangelo 
2. Sistine Chapel 
3. Philip IV 
4. Diego Velázquez 
5. Prince Cosimo 
6. Tuscany 
7. Amsterdam 
8. Shakespearean 
9. satyr 
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ت کار به  ها  شودیکاتوریست  کشیده  هم،  و    صویر  با  ترکیب  در  او  متعدد  عاشقانه  روابط 

تبدیل   باشند«  مطرح  معمولی  مردم  که  جایی  تا  مدرن،  هنرمند  اولیه  »نمونه  به  را  پیکاسو 

  داد، اما با این حال  به میرازهایی پیکاسو را احاطه کرد زیرا به ندرت اجازه مصاح  (۸۳)کرد.

در   فعالی  طریتر سگنقش  از  خود  شهرت  سال  ش  در  مثال  عنوان  به  کرد.  ایفاء  جراید  ق 

منتشر   ۱الیف م. عکس های گرفته شده از پیکاسو توسط دوست او براسای، در مجله  ۱۹۳۹

انتقال  بود که هنرمند تحت فشار قابل مالحظه ای قرار داشت زیرا درگیر    گردید. دورانی 

را بمباران   آن هاا بود تا  اق های امن بانک هات   هاشته شده خود بی ها و طراحی های انب نقاش

برنامه   برای  براسای اشاره کرد که  این حال  با  آلمان ها حفظ کند.  پاریس توسط  احتمالی 

 (۸4)»با این حال آماده شد تا یک روز کامل را به من اختصاص دهد«. الیف

د: یک مورخ  ش  ل د ابه فرد مشهور بنرمند آمریکایی به مثلیه ه جسکون پاالک به نمونه او

]د مدرن هنر  های  رسانه  اشباع  از  پیش  او  کاری  دوره  که  حالی  »در  گفت  زمینه[  این   ر 

به اوج رسید، اولین هنرمند مدرنی بود که حتی پیش از تضمین شهرت آوانگارد خود، در  

 م. هنگامی    ۱۹4۹الک در سال  ت پاشهر  (۸۵)جراید عامیانه مورد تبلیغ گسترده قرار گرفت«.

نقاش    جکسون پاالک: آیا او بزرگ ترینزارشی تحت عنوان »مد که مجله الیف گآ تسبه د

است؟ متحده  ایاالت  در  هنر  زنده  درخشان  »پدیده جدید  عنوان  به  را  او  که  کرد  منتشر   »

شدن«   بیستم  قرن  آمریکایی  نقاش  بهترین  برای  خوب  »نامزدی  و    توصیف آمریکایی« 

از    ۲های هانس ناموث   سال بعدی توسط عکسد  ن چطول    ی پاالک درتصویر عموم  (۸۶)کرد.

کردن   خاطر حرکت  به  اغلب  که  سفید  و  سیاه  تصاویر  یافت:  گسترش  کار،  هنگام  در   او 

 به اطراف، پا گذاشتن یا زانو زدن پاالک بر روی بوم های بزرگِ پهن شده بر روی زمین  

با چک   حو میبه این ور و آن ور، م  با چوب، ن  دیاندن رنگ یا مالشد، سیگاری که  رنگ 

« معنا می داد که هارولد روزنبرگ منتقد برای اشاره  ۳ی خورد، به واژه »نقاشی حرکتی تاب م

چند ماه پیش از مرگ زودهنگام او در   4تایمبه اکسپرسیونیسم انتزاعی ابداع کرده بود. مجله  

 
1. Life 

2. Hans Namuth 

3. action painting 

4. Time 
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اره ای  ش ا  ه« ک۱»جک چکاننده ماندگار خود را داد، تعار یک تصادف اتومبیل به پاالک نام مس

م تکنیک  بود.به  او  گذاری  رنگ  هیوز  (۸۷)شهور  »اولین    ۲رابرت  وارهول  اندی  که  گفت 

بود«. او  حرفه  ذاتی  درستی جزو  به  تبلیغات  که  بود  آمریکایی  تنها    (۸۸)هنرمند  نه  وارهول 

  ( ۸۹)کرد.مضامین هنر خود بدل    کی ازفعاالنه به دنبال شهرت بود بلکه فرد مشهور را به ی

وارهول فهمید و هم در کار و هم در زندگی خود ترویج  گفت که »چیزی که    ۳ر لبنیل گا

از   بود. سرانجام، فارغ  بیستم... فرد مشهور  ترین جنبش هنری قرن  بود که مهم  این  داد... 

به دستاورد    او را این که هنرمند چه کسی بوده و متعلق به کدام مکتب باشد، جامعه شهرت  

تبدیل دس  او  نه  و  کند  را«وراتمی  او  او، شهرت  سال    4نیوزویک   (۹۰).د  برای    ۱۹۶4در  م. 

م. اعالم    ۱۹۷۰در سال    ۶ووگ« را انتخاب کرد و  ۵نیمرخی از وارهول، عنوان »سنت آندرو 

نفر،   ها  میلیون  برای  وارهول  است.  آمریکایی  هنرمند  مشهورترین  وارهول  »اندی  که  کرد 

ارگاهی که آن را  ل نه تنها در ک رهووا  (۹۱)درآمده است«.است که به شکل انسان  مندی  هنر

نام   به  مشهوری  راک  گروه  بلکه  کرد  تولید  هنری  اثر  زیادی  شمار  بود  نامیده  »کارخانه« 

آندرگرند  منتقدان    ۷ولوِت  برخی  که  کرد  کارگردانی می  را  هایی  فیلم  می کرد،  هدایت   را 

مجله ای بود که    که  درا منتشر می کر  ۸و اینترویمی دانستند و  مهمی  را نوآوری های    آن ها

از  د وارهول  اندی  دیگر مصاحبه می شد.  مشهور  افراد  توسط  اغلب  افراد مشهور  با  آن  ر 

شلیک یک نفر از طیف وسیع اطرافیان خود جان سالم به در برد اما بعدها پس از یک عمل  

توی منتقد به  م. آرتور دان  ۱۹۸۷ال  در س  جراحی معمولی فوت کرد. پس از مرگ وارهول

بینی کرد که »هنگامی که آخرین جلد از ]کتاب[  ران کاری او پرداخ دو  یبررس ت و پیش 

جلدی   هنر چند  عامیانه  غولی    ۹تاریخ  ـ  بود  خواهد  وارهول  عصر  ما  عصر  شود،  منتشر 

 ( ۹۲)باورنکردنی، اما با این حال یک غول«.

 
1. Jack the Dripper 
2. Robert Hughes 
3. Neal Gabler 
4. Newsweek 
5. Saint Andrew 
6. Vogue 
7. Velvet Underground 
8. Interview 
9. Popular History of Art 
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فعال است.    حاضر   در زمانمندی باشد که  ن هنر دامین هرست ممکن است مشهورتری

ن همواره نقشه او بوده است: »می خواستم هنرمندی مشهور شوم«.  ینه می پذیرد که اقاداص

شهرت به او اجازه می دهد به هدف واقعی خود برسد: »به عنوان یک هنرمند، میل داریم 

کنی منتقل  عظیم  مقیاسی  در  مردم  از  زیادی  شمار  به  را  ای  مرحله    درهرست    (۳۹)م«.ایده 

پانک از راک    عمومی که  تییص با شخد  زین کار خوآغا بریتانیایی عاریه گرفته شده    ۱بازان 

حفظ شده در    حیوانات مردهِی پرداخت که به عنوان مثال،  به ترکیب آثار هنری مهیج بود  

فرمالدئید  وی  ۲]گاز[  و  در  دادند  نشان می  را  بزرگ  تصویر ترین های  از یک به صورت    ی 

هنر»قلد اس ر  توصیف شده  دوری«  »هرست جلوی  من  یبت:  اخم  می شد،  و  خیره  کرد  ی 

لبخند می زد و بدون هیچ اصالحی، با موی بلند یا بسیار کوتاه و مجموعه ای عجیب از  

کرد«. می  درست  شیطانی  تصویری  اندازه،  از  تر  بزرگ  های  چکمه  همراه  به    ( ۹4)البسه 

  او  ه منتقد گفته است ک  ۳جری سالتز ای بود که  دازه  به ان دامین هرست  موفقیت تالش های  

هنرمند ستاره موفقیت هرست    »یک  اما  است.  واقعی«  پسند  تا حدی  به طور جالبی  مردم 

مفهومی   ترکیب  پرتالشمرهون  »هنر    و  است:  معاصر  هنر  مهم  های  جریان  از  بسیاری 

ها  جنبش  تمام  تقریبی  طور  به  دِل  از  جهشی  است،  اصیل  ای  آمیزه  پیش هرست  از    ی 

   (۹۵)خود«.

خصی رنگارنگ خود نه تنها به رهبر  درخشان و تصویر ش   هنر  ه کارآفرینی،واسط  او به

بدل شده که لندن را به مرکز دنیای هنر در    4بلکه همچنین به نماد هنرمندان بریتانیایی جوان 

]پریسلی[   ۱۹۹۰دهه   الویس  بود،  ها  آن  منجی  و  پیامبر  »او  کردند:  بدل  ا   ۵م.  آیت   هللِ  و 

رد که حتی وارهول آن را  ا کردنی به دست آوپ  هباسطه استعداد بحث  آن ها«. این را به و

تحسین می کرد: »هرست از نظر طرفداران خود یک الهام و یک میل برق گیر است؛ از نظر  

 (۹۶)منتقدان خود یک عامل ننگ و فردی پست«.

 
1. punk rockers 

2. formaldehyde 

3. Jerry Saltz 

4. yBas 

5. Elvis Presley 
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 نگاه به هنر مدرن  چند شیوه 

کشی تصویر  به  مورخ...  زم»هدف  کپی  دن  یک  او  است...  برگردان  ان   را 

ب می کند و رنگ می زند، مانندی نقاشی که  هد، ترکی قلیل می دت   ،دمی کن 

در جستجوی خود برای هویت موضوع باید در حالی که دریافتی جدید از  

موضوع را منتقل می کند مجموعه ای از ویژگی هایی الگو دار را کشف کند  

 ( ۹۷)که موجب شناسایی می شوند«.
 جورج کوبلر 1

 

این کتاب به تاریخی تحلیلی از    یل شد. باقی ماندهتکم  اتی ضروری احث مقدم اکنون مب

ترین   مهم  کمی  بررسی  به  بعدی  بخش  چهار  یافت.  خواهد  اختصاص  بیستم  قرن   هنر 

تحقیق   این  هدف  پرداخت.  خواهد  ایشان  دستاوردهای  و  تاریخ  این  های   شخصیت 

ظری  من  زبرخی موارد جدید ای از مشکالت قدیمی و  بسیاردر مجموع، بررسی نظام مند  

ادامه به کشف الگوهایی پرداخته می شود که هم به متخصصان و هم افراد    بدیع است و در

غیر متخصص، دریافتی جدید از هنر قرن بیستم و درکی درباره چرایی تفاوت بنیادین آن از  

 هنر تمام دوره های گذشته خواهد داد. 

 
1. George Kubler 


