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امــروز در ســن  81ســالگی ،آگاهــی از خــودم را دقیقـاً

نقاشــی تاریــخ نــگار
وقتــی آن کاوارا اولیــن
ِ

همانگونــه تجربــه میکنــم کــه در ســن  5یــا 6

خــود را در تاریــخ  4ژانویــه  1966نقاشــی کــرد،

ســالگی از خــودم آگاه بــودم .تنهــا بــه خاطــر فقــدان

درواقــع مجموعــهی ادامــهداری را بــا پایــان بــاز

ِ
حرکــت آن
حرکــت اســت کــه مــا قــادر هســتیم

آغــاز کــرد کــه اکنــون بیــش از  1900تابلــو را

چیــزی را کــه زمــان مینامیــم ،مشــاهده کنیــم .اگــر

شــامل میشــود .بســیاری از ایــن نقاشــیها بــا

زمــان در گــزار اســت ،پــس الزم اســت چیــزی وجــود

اندازههــای مختلــف تولیــد و تنهایــی یــا گروهــی

داشــته باشــد کــه ثابــت باقــی بمانــد و خودآگاهــی

وارد مجموعههــای دولتــی یــا خصوصــی شــدهاند.

آن چیــزی اســت کــه ثابــت میمانــد ( تولســتوی،

در مقایســه بــا ســایر آثــار هنــری آن کاوارا،

.)1910

نقاشــیهای تاریــخ نــگار او شــکل ســنتی بــه خــود

زندگــی ،روزهــای بســیار اســت .یــک روز پــس از روزی

گرفتنــد .مجموعــهی تاریــخ نــگار  ،31 ،1978اکتبــر

دیگــر ،مــا از خــود عبــور میکنیــم و بــا دزدهــا ،ارواح،

(تصویــر  )1کــه در ســال  1980توســط موسســهی

غولهــا ،پیرمردهــا ،مردهــای جــوان ،همســران ،بیوههــا

هنــری خریــداری شــد ،ضمــن حفــظ تولیــد قواعــد

و بــرادران عاشــق مالقــات میکنیــم؛ امــا همیشــه بــا

دوبعــدی ،تکخطــی بــودن و ســطح رنگآمیــزی

خودمــان دیــدار میکنیــم (جویــس.)1922 ،

شــده ،نمونــهای از رویکــرد ســنتی آن کاوارا بــرای

.1
.2
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بازنمایــی تصاویــر اســت2؛ عــالوه بــر آن ،مســئلهی
جایگاهــش در میــان تحــوالت معاصــر نقاشــی و
همینطــور در میــان طیــف وســیعتری از عمــل
زیبایــی شناســانهی هنرمنــد مطــرح میشــود.
هرکــدام از نقاشــیهای آن کاوارا بــه یــک روز
اختصــاص دارنــد ،دقیقــاً همــان تاریخــی کــه
نقاشــی در آن واقعــاً ساختهشــده اســت ،ایــن در
نظــر آن کاوارا یــک جــز از کل در مجموعــهی تاریــخ
نــگار محســوب میشــود .حــروف ،اعــداد و عالئــم
نگارشــی بــا توجــه بــه ســایز بــوم در مرکــز آن قــرار
میگیــرد .اگرچــه ایــن تصــور ایجــاد میشــود کــه
آنهــا بــا شــابلون نوشتهشــدهاند ،امــا حــروف
و ســال ،توســط دســت بــا رنــگ ســفید بــر روی
کــه بهصــورت ذهنــی توســط هنرمنــد انتخــاب
میشــود ،بهطــور ظریفــی میــان نقاشــیها متفــاوت
ِ
رنــگ
اســت ،امــا بهراحتــی قابلتشــخیص نیســتند.

فرمــت نقاشــیهای ایــن مجموعــه ،افقــی اســت

زمینــهی اولیــن آثــار در ایــن مجموعــه آبــی نیلگــون

و در  8انــدازه تعییــن شدهاســت (کوچکتریــن

اســت ،درحالیکــه مابقــی بــه رنــگ قرمــز نقاشــی

آنهــا  20.3×25.4ســانتیمتر و بزرگتریــن آنهــا

شــدهاند .بــا اینحــال در اغلــب مــوارد ســعی

 227/3×155/8ســانتیمتر).

باوجوداینکــه هــر

شدهاســت ،رنــگ پسزمینــهی نقاشــیها قهــوهای،

نقاشــی بایــد دقیقــاً در همــان روزی کــه بــه آن

خاکســتریِ تیــره ،ســب ِز خاکســتری ،یــا طیــف آبــی

تعلــق داشــت شــروع میشــد و در همــان روز نیــز

روشــن باشــد ،امــا هرگــز از رنــگ ســیاه اســتفاده

بایــد پایــان مییافــت ،نقــاش از هیــچ دســتگاهی

نشدهاســت .کاوارا بــرای پسزمینــه ،چهــار یــا پنــج

بــرای تولیــد آنهــا اســتفاده نکــرده اســت .بــا اینکــه

الیــهی رنــگ در هــر تابلــو اضافــه میکنــد و بــرای

ایــن امــکان وجــود داشــت کــه از نقاشــیهای ســایز

نقاشــی کــردن تاریــخ 6 ،یــا  7الیــه رنــگ بــه آنهــا

کوچــک در هــرروز  3تابلــو از تاریخهــای دیگــر هــم

میافزایــد .او یــک ســطح مــات غنــی بــه دســت

نقاشــی شــود ،امــا هرگــز ایــن اتفــاق روی نــداده

مــیآورد ،امــا تمــام آثــار رد قلممــو را از بیــن میبــرد.

اســت .اگــر کار تــا پایــان روز تکمیــل نمیشــد،

137
تــرجـــمه

پسزمینــهی تیــره ترســیم شــدهاند .طــرح حــروف

بخــــش

کوچــک و بــزرگ مــاه ،همــراه بــا شــمارههای روز

تصوی ــر  :1آن کاوارا (ژاپــن ،متولــد  .)1933از مجموعــه تاریــخ نــگار
(سهشــنبه)  31اکتبــر  .1978لیکوتکــس روی بــوم 155.8 x227.3
ســانت یمتر) انســتیتوی هنــر شــیکاگو .طــی بیســتوپنج ســال
گذشــته ،هنرمنــد مفهومــی ژاپنــی آن کاوارا مجموعــهای را خلــق
ک ــرده کــه در آن تابلوهــا تاریــخ همــان روزی کــه در آن ایجادشــدهاند
را نقاشــی کــرده اســت .ایــن کار را تقریبــاً هــرروز انجــام مــیداد و
اگــر یــک نقاشــی تــا پایــان همــان روز تکمیــل نم یشــد آن را از
بیــن م یبــرد).
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نقاشــی نیمهتمــام از بیــن میرفــت .کاوارا کســی
ِ

نــگار شــبیه یکدیگــر هســتند ،امــا ترکیــب اعــداد

بــود کــه آثــارش بهطــور گســترده در آمریــکا ،اروپــا

و فــرم حــروف آنهــا هرگــز نمی توانــد بــا یــک

و وطــن خــودش ژاپــن نمایــش داده میشــد .از

تابلــو ی دیگــر یکــی باشــد .حــروف و اعــدادی کــه

اواســط  60ســالگی در نیویــورک زندگــی میکــرد

ممکــن اســت مســتقل در نظــر آینــد ،بــه یــک تاریخ

و بهطــور گســتردهای مســافرت میکــرد؛ بنابرایــن

غیرمــادی ،فرمــی مــادی میبخشــند؛ بنابرایــن

اغلــب وقتــی آثــار وی نمایــش داده میشــد خــو ِد

نقاشــیهای تاریخنــگار توانســتهاند یــک مفهــوم

هنرمنــد حضــور نداشــت .اهمیــت نقاشــیها در ایــن

انتزاعــی را بــه واقعیتــی عینــی تبدیــل کننــد .بــه

نهفتــه اســت کــه آن هــا فقــط تاریــخ یــک روز

دلیــل درگیــری موضوعــی مجموعــه تاریــخ نــگار بــا

را نشــان نمی دهنــد ،بلکــه تاریــخ خودشــان

زمــان ،شــاید بتــوان آنهــا را بــا نقاشــیهای کلــود

را نشــان می دهنــد .اگــر در طــول تاریــخ،

مونــه در قــرن  19مقایســه کــرد ،بــرای مﺜــال در

نقاشــی ها بــا ثبــت تاریــخ بــر پشــت یــا روی

مجموعــه 15تایی«کومــه ی علــف خشــک» (تصویــر

بــوم بــه یــک روز خــاص تعلــق پیــدا می کردنــد،

 )2مونــه تــالش کــرد بــا کار در یــک مجموعــه،

بــرای آن کاوارا خــود تاریــخ بــه موضوعــی بــرای

ویژگیهــای زودگــذ ِر ناشــی از تغییــرات لحظــه ای

نقاشــی بــدل شــد و ایــن موضــوع تنهــا تجســمی

نــور را بــا گــذر زمــان در قالــب بومهــای متعــدد

از تصویــ ِر تلویحــی اثــر اســت .عــالوه بــر ایــن،

ثبــت کنــد .کاوارا ،بهگونــهای کامــ ً
ال متفــاوت،

هــر نقاشــی تاریــخ نــگار ،فقــط بــه خاطــر

ماننــد مونــه بــه اثــرات خــاص تغییــر زمــان توجــه

تاریــخ خــاص خــودش منحصــر بــه فــرد اســت.

نمیکنــد ،وی قصــد دارد مفهــوم خــود زمــان را

علی رغــم ایــن واقعیــت کــه نقاشــی های تاریــخ

بــه تصویــر بکشــد.

تصوی ــر  :2هشــت اث ــر از ی ــک مجموعــهی پانزدهتای ــی «کوم ـهی علــف خشــک» کــه کلــود مونــه در ســالهای  1890-91نقاش ــی ک ــرده
اســت ،در نمایشــگاه «یــک روز در کشــور :امپرسیونیســتها و منظــره نگارهــای ف رانســوی» در موسســه هنــر شــیکاگو در ســالهای  1984تــا 85
نمایــش دادهشــده اســت .مونــه عــاوه ب ــر «کوم ـهی علــف خشــک» ،از موضوعــات مختلف ــی ب ـرای مجموعــه نقاش ـیهای خــود ،ازجملــه صنوبرهــا،
صخرههــا ،نیلوفرهــای آب ــی و کلیس ــای جامــع روئــن اســتفاده ک ــرد.

 1950مقایســه کــرد (تصویــر  .)3جونــز هماننــد کاوارا ،عدد

مــوازات هنرمندانــی ماننــد ،فرانــک اســتال و روبــرت ریمــن

یــا حــرفِ یــک فرم انتزاعــی و مســطح را بهعنــوان موضوعی

در آمریــکا یــا پیــرو مانزونــی در اروپــا کــه در حــال معرفــی

بــرای ترســیم ،ارائــه میدهــد .در کار هــر دو هنرمنــد ،ایــن

دریافتهــای نــاب و بیماننــد خــود بودنــد ،در حــال

نمادهــا بــه یــک خودکفایــی بصــری میرســند .در آثــار

شــکلگیری بــود .در اواخــر دهــه  1950و همزمــان بــا

جونــز برخــالف آثــار کاوارا رنــگ و قلممــو بــر حــروف و

ظهــور نقاشــی اکسپرسیونیســم انتزاعــی و مکتــب پاریس،

اعــداد غالــب هســتند .جونــز اعــداد و واژگان را بهمنظــور

تعــدادی از هنرمنــدان تــالش کردنــد تــا نقاشــی را احیــا

کمــی بــه کار نمیبــرد و رنگآمیــزی در
معناشناســی و ّ

کننــد؛ زیــرا دریافتــه بودنــد کــه شــاخصه رنــگ ایــن دهــه،

آثــار او بــر آنهــا غلبــه داشــت .در بومهــای کاوارا ،حــروف و

قــدرت و معنــای اصلــی خــود را از دســت دادهاســت .به بیان

اعــداد هــدفِ محتوایــی خــود را حفــظ میکننــد .اگــر برای

ســادهتر میتــوان گفــت ،در هــر دو ســوی اقیانــوس اطلــس

جونــز ،حــروف و اعــداد نقــش تصویــر صــوری و ابتدایــی در

هنرمنــدان در ایــن دوره تــالش میکردنــد تــا یــک ســطح

نقاشــی را ایفــا میکننــد ،بــرای کاوارا آنهــا به خــودی خود

تصویــری را بهعنــوان چیــزی کام ـ ً
ال جــدا از واقعیتهــای

عملکــرد نمادیــن خود را در ســاختار یــک تاریخ و همچنین

خــارج از آن تعریــف کننــد .بــه همیــن دلیــل ،هــدف ایــن

در ســاختار ســطح نقاشــی حفــظ میکننــد .مجموعــهي

هنرمنــدان نفــی برگههــای بیانگــر احساســات و مضامیــن

تاریــخ نــگار نشــاندهندهی درک کاوارا از مســائل انتقــادی

متعالــی بود.

تصوی ــر  :3جاس ــپر جانــز (آمریکای ــی ،متولــد  0 .)1930تــا  ،)1959( 9کالژ روی بــوم  89 52ســانت یمت ر .آخــن ،نئــو گال ــری ،ســاملونگ لودویــگ.
جانــز در نقاش ـیهای اعــداد و الفب ــای خــود در دهــه  1950از نقاش ــی ب ـرای نمایــش نمادهــای انتزاع ــی اســتفاده ک ــرد .چی ــزی کــه در تابلــوی  0تــا 9
بیشــتر جلبتوجــه م یکنــد ،اســتفاده جســورانهی جونــز از قلممــو اســت .در مقابــل ،نقاشــیهای روزنــگار کاوارا ســعی شــده رد دســت هنرمنــد را
پنهــان شــود ،بهاینترتیــب بــر جنبــه اطالعاتــی موضــوع تأکیــد م یکننــد.

بخــــش

اعــداد و حــروف الفبــای جســپر جونــز از اواســط تــا اواخــر

دهــه  60بــا آن روبــرو شــد .نقاشــیهای تاریــخ نــگار بــه

139
تــرجـــمه

همچنیــن میتــوان نقاشــیهای کاوارا را بــا نقاشــیهای

مرتبــط بــا نقاشــی اســت کــه در اواخــر دهــه  50و اوایــل
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ایــن مســئله کــه چگونــه میتــوان یــک نقاشــی را

آنهــا بــا از بیــن بــردن ضربــهی قلممــو میکوشــیدند،

خلــق کــرد کــه تنهــا بــرای خــودش وجــود داشــته

نشــانههای دخالــت هنرمنــد در رون ـ ِد آفرینــش اثــر را

باشــد ،بهعنــوان یــک حقیقــت غیــر ارجاعــی میتــوان

پنهــان کننــد .در چنیــن آثــاری کــه ســعی در از بیــن

از اساســیترین چالشهــای ســالهای قبــل از اولیــن

بــردن هرگونــه تــالش مبتنــی بــر ســاخت تصویــر

نقاشــی تاریــخ نــگار کاوارا در نظــر گرفــت .یکــی از

را دارنــد ،پیشزمینــه و پسزمینــه در هــم ادغــام

جمالتــی کــه اغلــب از فرانــک اســتال نقــل میشــود ،ایــن

می شــوند.

اســت کــه در نقاشــیهای او «تنهــا چیــزی کــه دیــده

بــه همیــن ترتیــب ،رابــرت ریمــن بــا اســتفاده از

میشــود وجــود دارد و بهجــز نقاشــی روی بــوم چیــزی

مفاهیــم اولیــهی نقاشــی ،همیــن موضــوع را لحــاظ

آنجــا نیســت .»3ایــن بیانیــه بهطــور خالصــه اهــداف آن

کــرد و اظهــار داشــت« :نقاشــی دقیق ـاً همــان چیــزی

دســته از هنرمنــدان را کــه مایــل بــه حــذف ارجاعــات

اســت کــه مــردم میبیننــد .»4از ســال  1957او خــود

شــخصی و توهمــی از نقاشــی هســتند ،مطــرح میکنــد

را وقــت نقاشــیهایی کــرد کــه تصویــر آنهــا همــان

(تصویــر  .)4بــرای مﺜــال نقاشــیهای ســیاه اســتال

ســطح رنــگ اســت کــه بــر روی زمینــه اضافهشــده

( )60-1958نــه یــک نمایــش فیگوراتیو(بدنــی) هســتند

اســت (تصویــر  .)5طبــق گفتههــای ریمــن « :مســئله

و نــه یــک ســاختار سلســله مراتبــی را نشــان میدهنـــد.

ایــن نیســت کــه چــه چیــزی بکشــم ،بلکــه تنهــا

بــهار 1400

مســئله ایــن اســت کــه چگونــه نقاشــی کنــم  .»5چگونه
کشــیدن همیشــه تصویــر نهایــی محصــول اســت.
نقاشــیهای ریمــن بــه همــان انــدازه کــه فعالیــت
پشــت نقاشــی خــود را نشــان میدهنــد ،صرف ـاً خــود
ارجــاع هســتند .بومهایــی کــه بــا اکرولیــک ســفید
پوشــانده شــدهاند ،تغییــر بیپایــان بافــت ســطح را کــه
بــا اســتفاده از رنــگ بــه وجــود آمــده نشــان میدهــد.
در آثــار ریمــن ایــن کارکــرد بهعنــوان هــدف بصــری
مشــاهده میشــود.
پیــرو مانزونــی پیــش از مرگــش در ســن  30ســالگی

( )1963همانطــور کــه از نقاشــیهای آ کــروم
تصوی ــر  :4فرانــک اســتال (آمریکای ــی ،متولــد  .)1936کلینت ــون
پــازا .1959 ،لعــاب ســیاه روی بــوم؛  ۱۸۹×251ســانت یمتر
شــیکاگو ،از مجموعــه شــخصی نقاشــیهای روزنــگار کاوارا
ب یشــباهت بــه نقاشــیهای ســیاه اســتال در اواخــر دهــه  1950و
نقاشــیهای رابــرت ریمــن پــس از ســال  1957نیســتند (تصویــر .)5
کلینتــون پــازا هیــچ ارجاعــی بــه واقعیــت خــارج از خــود نــدارد و
بیننــده را بــه تعجــب از نقــش خیــال در هنــر شــگفتزده م یکنــد.

(بــه معنــای بــدون رنــگ) مشــخص اســت بــه نتایــج

گســتردهای رســیده بــود .بــا ظهــور اولیــن نقاشــی آ
کــروم کــه در ســال ( )1957مانزونــی شــروع بــه درک
اصــول نقاشــی خــود کــرد .بعــدا ً در ســال ( )1960در

نیســت .آیــا خیالپــردازی انتــزاع و خــود بیانگــری

در اینکــه بــه نقاشــی ،فــارغ از هرگونــه ارجاعــات

افســانههای تهــی نیســتند؟ چیــزی بــرای گفتــن

تصویــری و ترکیبــی یــا روانشناســی ،واقعیــت خــاص

وجــود نــدارد تنهــا بایــد بــود وزندگــی کــرد.»6

خــودش را ببخشــند ،مشــترک بودنــد .فــارغ از

آ کرومهــا بیآنکــه نقاشــی شــوند«موجود» شــدند.

ارجاعــات خیالــی آثــار کاوارا در مجموعــه تاریــخ نــگار

اولیــن آ کرومهــا از بومهــای مربعــی ســاخته شــده

او از یــک لحــاظ بــا نقاشــیهای ایــن ســه هنرمنــد

اســت و در خمیــر ســفیدی بــه نــام کائولــن کــه

رویکــردی مــوازی دارد .حــروف و اعــداد تاریــخ روز،

جــاذب آب اســت خیســانده شــده اســت و از کنــار

جایگزیــن تصاویــر و ترکیببنــدی ســنتی میشــوند.

بــه یکدیگــر چســبانده شــده اســت و بعــد از خشــک

در عــوض ،جانمایــی و در نتیجــهی پیکربنــدی

شــدن بومهــای آغشــته بــه کائولــن حضــوری زمینــی

نمادهــای انتزاعــی بهطــور طبیعــی بــه شــکل منتهــی

پیــدا کردهانــد .مانزونــی بــرای خواســتهی خــود یــک

میشــود ،درحالیکــه قراردادهــای ترکیببنــدی بــه

ســطح ســفید کــه فقــط یــک ســطح ســفید اســت و

تمایــل ســاخت تاریــخ منجــر میشــود .نقاشــیهای

نــه چیــز دیگــر طیــف وســیعی از مــواد مختلــف ،از

کاوارا ،ماننــد نقاشــیهای اســتال ،ریمــن یــا مانزونــی،

پارچــه تــا خــز گرفتــه تــا رولهــای نــان پوشــیده

بیانــی خودکفــا دارنــد و منعکسکننــدهی خــود

شــده از کائولــن ،اســتفاده کــرده اســت.

7

هســتند .عناصــر هــر تاریــخ بهصــورت خطــوط
منحنــی و خطــی بــه صــورت یــک کل بصــری منســجم
عمــل میکننــد .ازآنجهــت کــه انســان نمیتوانــد
«تاریــخ» را ببینــد ،نقاشــیها هیــچ اطالعاتــی در
مــورد رابطهشــان بــا واقعیــت خارجــی ندارنــد ،امــا
در محــدوده پــرده نقاشــی شــده« ،تاریــخ» در غیــر
ایــن صــورت صرف ـاً یــک مفهــوم انتزاعــی اســت کــه
شــکلی واقعــی بــه خــود میگیــرد؛ بنابرایــن ،در
محتــوای اصلــی ایــن اثــر ،مجموعــهی تاریــخ نــگار
نشــان میدهــد کــه چگونــه یــک نقاشــی میتوانــد

تصویــر  :5رابــرت ریمــن (آمریکایــی ،متولــد .)1930
اتــاق الیــوت :منشــور 5؛  .1987آکریلیــک روی فایبــرگالس
بــا آلومینیــوم؛  ۲۴۳ x 243ســانت یمتر ،انســتیتوی هنــر
شــیکاگو .از اوایــل دهــه  ،1960رابــرت ریمــن منحصــرا ً بارنــگ
ســفید نقاشــی و بــا دقــت ظرافــت رنگــی آن را بررســی کــرد
و آثــاری را خلــق کــرد کــه طبیعــت و بافــت ســطح اثــر
تأملبرانگیــز باشــد.

حضــور متکیبهخــود ،مســتقل (البتــه نــه بیتوجــه)
از ارجاعــات بیرونــی داشــته باشــد .بــا توجــه بــه
موجــود بــودن بهعنــوان یــک تاریــخ ،نقاشــیهای
کاوارا ادعــا میکنــد کــه در «حــال حاضــر» موجــود

بخــــش

«موضــوع شــکل دادن چیزهــا و یــا بیــان پیامهــا

اســت ،امــا هنرمندانــی ماننــد اســتال ،ریمــن و مانزونــی
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بیانیــه خــود بــا عنــوان« ابعــاد آزاد» بیــان کــرد:

اگرچــه ابــزار آنهــا بهانــدازه نتایجشــان متفــاوت
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تصوی ــر  :6نمای ــی از نمای ــش یک ــی از نقاش ـیهای مجموعــهی تاری ــخ نــگار .م ــوزه هن ــر سینس ــیناتی ،مجموعــه ش ــرکت  .RSMعک ــس:
جــان وینچ ــی .اگرچــه نقاش ـیهای روزنــگار کاوارا ماننــد آثــار اســتال و رایمــن بــهنوع ــی خــود ارجاع ــی دارنــد امــا بااینوجــود بهواســطهی درج تاریــخ،
بــه یــک واقعی ــت خــارج از خــود اشــاره م یکننــد .رابط ـهی نقاش ـیهای روزنــگار بــا اندازهگی ــری و نمایــش زمــان بــهخوب ــی در ایــن عک ــس از نمــای
نصــب آن در یــک دفت ــر بازرگان ــی دیــده م یشــود ،جای ــی کــه اث ــر  21مــارس  1975کاوارا توســط یــک تقویــم ،یــک صفحــه پی ــام و ســایر وســایلی کــه
هی ــچ شــکی بــه تاریخگــذاری خــود ندارنــد ،احاطهشــده اســت.

اســت ،اگرچــه بهطــور متناقضــی تاریــخ آن ،ناگزیــر،

در اروپــا مــورد بررســی قــرار گرفــت .اســتفادهی مشــابه

بــه زمانــی اشــاره دارد کــه در حــال حاضــر گذشــته

آنهــا از یــک رنــگ بــا رنــگ زمینــه نقاشــیهای تاریــخ

است (تصویر .)6

نــگار کاوارا قابلمقایســه اســت  ،هرچنــد در هــر مــورد،

رنــگ یکدســت پسزمینــهی هــر نقاشــی کمــی متفاوت

اهــداف نهایــی آنهــا متفــاوت اســت .درحالیکــه پــس

اســت و ممکــن اســت از خاکســتری تــا آبــی و گاهــی

از ســال ( )1953رینهــارت شــروع بــه رنگآمیــزی تنهــا

بــه رنــگ قرمــز تغییــر کنــد بهطوریکــه ایــن پرســش

بارنــگ ســیاه کــرد تــا ماننــد مانزونــی یــک «بیرنــگ»

مطــرح میشــود کــه رنــگ در ایــن آثــار چــه نقشــی را

مورداســتفاده قــرار دهــد ،کالیــن پــس از ()1957

ایفــا میکنــد .نقاشــیهای ســیاه اســتال ،نقاشــیهای

بــه اســتفاده انحصــاری از رنــگ هــای عمیــق و آبــی

ســفید ریمــن و آثــار «بیرنــگ» مانزونــی بهطــور

الجــوردی کــه اکنــون بــه نــام «آبــی بینالمللــی کالین»

مشــابه بــرای جلوگیــری از تداعیهــای نمایشــی،

معــروف اســت روی آورد .بــا آرزوی ریشــهکن کــردن

نمادیــن یــا عاطفــی کــه رنــگ میتوانــد ایجــاد کنــد،

همــه عناصــر بصــری اضافــی و بــر هــم زننــده حــواس

عمــل میکننــد .در اواخــر دهــه  ،1950موضــوع رنــگ

از نقاشــی ،رینهــارت بــا رســاندن آن بــه مرزهــای ادراک

بــه صراحــت توســط آد رینهــارت در آمریــکا و ایــو کالین

بــه دنبــال کاهــش رنــگ بــه بیرنگــی بــود (تصویــر .)7

وزنــده هســتند .»12درحالیکــه رینهــارت ،رنــگ را
مداخلــهای در بیــان خلــوص میدانســت ،کالیــن آن
را وســیلهای بــرای تصــور یــک واقعیــت بیکــران و
غیرمــادی در خــارج از «دنیــای روانشــناختی بصــری
ارثــی مــا» میدانســت .13
نگــرش کاوارا نســبت بــه رنــگ در بیــن دو دیــدگاه
زیباییشناســی متفــاوت رینهــارت و کلیــن قــرار
میگیــرد .برخــالف آن دو ،کاوارا ادعایــی در مــورد
رنــگ بهصــورت مﺜبــت یــا منفــی نــدارد .او نــه تــالش
میکنــد آن را ســرکوب کنــد و نــه بــه قــدرت فراتــر

تصویــر  :7آد رینهــارت (آمریکایــی .)1967-1913 ،نقاشــی
انتزاعــی .66-1961 ،رنگروغــن روی بــوم؛  152.4 ×152.4ســانت یمتر
انســتیتوی هنــر شــیکاگو ،هدیــهی بــک دکتــر و خانــم ایروینــگ
فورمــن ( .)1985/1067آد رینهــارت در س ــیزده ســال آخ ــر زندگ ــی خــود،
هنــر انتزاعــی خــود را بــه محدودیتهــای جدیــدی در نقاشــیهای
س ــیاه ســوق داد تــا بــه ایــن وس ــیله ماهی ــت نقاش ــی را در یــک زمینــه
تکرنــگ بررســی کنــد .رویکــرد رینهــارت بــه رنــگ ،بســیار شــبیه
بــه رویک ــردی اســت کــه کاوارا در رنگآمی ــزی آثــارش دارد ،کاوارا نی ــز
از در نقاشــیهای خــود از یک رنــگ یکنواخــت اســتفاده م یکنــد ،بــا
اینحــال رنــگ را در هــر اثــر تغییــر م یدهــد.

درحالیکــه رنــگ بــه اشــیا ،تعریــف میبخشــد و

کالیــن روحیــهای کامــ ً
ال متفــاوت داشــت و ســعی

ممکــن اســت پیونــد عاطفــی یــا نمادیــن بــا آنهــا

داشــت رنــگ را بــه نســبتهای اســاطیری ارتقــا

داشــته باشــد؛ امــا در کار کاوارا ،رنــگ چنیــن ارتباطــی

دهــد و ادعــا میکــرد« ،از طریــق رنــگ ،مــن

را حمــل نمیکنــد و درنهایــت تنهــا از لحــاظ اشــباع،

یــک تطابــق کامــل بــا فضــا تجربــه میکنــم،

ارزش یــا رنــگ مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار میگیــرد.

مــن واقعــاً آزادم .»8رینهــارت نوشــت در مــورد

در بافــت نقاشــی شــدهی آن ،رنــگ هــر اثــر بهانــدازهی

رنــگ مســئلهای غلــط ،غیرمســئوالنه و جنونآمیــز

تاریــخ آن صریــح اســت و هیــچ کــدام از دو نقاشــی

کاوارا ،نشــانگر کاهــش نــور اســت .حــروف ســفید و
تقابــل بیــن نــور روز و تاریکــی شــب اشــاره دارد.14

دقیق ـاً شــبیه هــم نیســتند.

 .بااینحــال ،کلیــن اظهــار داشــت کــه پیــش

نمیتــوان بهطــور قطعــی بــه ایــن ســﺆال کــه چگونــه

از رســیدن بــه ســطح رنگــی ،انســان خــود را

ممکــن اســت رنــگ هــر تابلــو بــا وقایــع آن روز یــا

10

وضعیــت روحــی کاوارا ارتبــاط برقــرار کنــد یــا ایــن

 .از منظــری دیگــر ،هــر دو هنرمنــد نقاشــی را بهعنــوان

ســﺆال کــه چــرا هنرمنــد ،رنــگ خاصــی را بــرای هــر

یــک هویــت مســتقل تعریــف میکننــد .رینهــارت کــه

تاریــخ انتخــاب کــرده اســت ،پاســخ داد .اینکــه یــک

میــل دارد نقاشــی را بــه ذات خــود خالصــه کنــد  11و

نقاشــی روزنــگار قرمــز روشــن باشــد ،یــا آبــی تیــره یــا

کالیــن کــه اعتقــاددارد« ،نقاشــیها حضــوری مســتقل

یکــی از بســیار رنگهــای خاکســتری تیــره ،تفــاوت

مســتقیماً در مقابــل مســئلهی روح مییابــد

بخــــش

پسزمینــه رنگــی تابلوهــای تاریــخ ،در اصــل ،بــه

137
تــرجـــمه

وجــود دارد ،چیــزی کــه کنتــرل آن غیرممکــن اســت

9

رفتــن از واقعیــت دنیــوی آن اعتقــاد دارد .رنــگ ،بــرای

مطالعاتهنرهایزیبا
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موضوعــی بــه جــز بیــان خــود «تفــاوت» ایجــاد نمیکند.

ادراک اســت ،بهطوریکــه «هــر آنچــه را کــه بــه نظــر

تغییــرات جزئــی از یــک خاکســتری بــه خاکســتری دیگر

غیرقابــل توضیــح ،امــا چندوجهــی را رنــگ میکننــد»،

و تغییــرات بزرگتــر از خاکســتری تــا آبــی یــا قرمــز ،این

رنــگ هــر نقاشــی تاریــخ نــگار ماننــد تاریــخ آن ممکــن

آثــار را از هرگونــه تعصبــی دور میکنــد .در عــوض ،رنـگِ

اســت افــکار خاصــی را برانگیــزد؛ امــا بــدون ارجــاع بــه

پسزمینــهی نقاشــیهای روزنــگار ،بــه ایــن علــت کــه

ایدههــا یــا احساســات خــاص بــرای خــود ،یــک کیفیــت

بــا توجــه بــه اتفاقــات خــاص ایجــاد نشــدهاند ،بینهایــت

باقــی میمانــد .در یــک درجهبنــدی نامعیــن ،عوامــل

متنــوع هســتند .رنــگ قرمــز یــا آبــی بــه همــان انــدازه

فیزیولوژیکــی و روانشــناختی نقــش اساســی در دیــدگاه

کــه رنگهــای متنــوع خاکســتری در اکﺜــر نقاشــیهای

انســان ایفــا میکننــد ،بنابرایــن احساســی دوگانــه از

تاریــخ نــگار یافــت میشــود ،معنــی دارد.

حقیقتــی بیواســطه و راز غیرقابــل نفــوذی کــه بــا ایــن

کاوارا بــا اعمــال محدودیتــی در انتخــاب رنــگ خــود

آثــار آشــکار میشــود را افزایــش میدهــد.

کــه درعینحــال انحصارطلبانــه نیســت ،یــک پتانســیل

نقاشــیهای تاریــخ نــگار کاوارا بــر اســاس واقعیتــی

بیانتهــا بــرای ایجــاد تفــاوت فراهــم میکنــد .ذهنیــت

تجربهشــده از مقاطــع ،گــذرا هســتند و تغییــرات مــداوم

و عینیــت انتخــاب ،یکدیگــر را خنﺜــی میکننــد،

از شــب بــهروز و بالعکــس را ثبــت میکننــد .هــر اثــر

چراکــه تمایــز ظریــف در رنــگ کــه منجــر بــه ظاهــر

دارای یــک جعبــهی مقوایــی دســتی ســاز اســت کــه،

یکنواختــی میشــود ،همچنیــن ایــن یکنواختــی را

شــامل یــک روزنامــه از آن روز در شــهری اســت کــه کار

نقــض میکنــد .از آنجــا کــه رنــگ یکــی از عناصــر

در آن نقاشــی شــده اســت(تصویر .)8

تصوی ــر  :8آن کاوارا .جعب ــه مقوای ــی و روزنام ههــا ،از مجموع ـهی تاری ــخ نــگار (سهشــنبه( ،شــکل  1را ببینی ــد)) .عک ــس :آن روریم ـر .در
ایــن تصوی ــر و تصوی ــر بعــدی ،م یتوانی ــم بی ــان خــاص ه ــرروزی را کــه کاوارا در آن نقاش ــی م یک ــرده ،مشــاهده کنی ــم .ه ــر یــک از نقاش ـیهای روزنــگار
بــا یــک روزنامــه (ماننــد مــورد تصوی ــر  ،9بخش ــی از روزنامــه) از زمــان و مکان ــی کــه کاوارا آن را نقاش ــی ک ــرده ،هم ـراه اســت.

بخــــش

یــا بخشــی از صفحــه روزنامــه کــه بــه داخــل در

بــا نقاشــی خــود بــه نمایــش گذاشــته شــود یــا

جعبــه چســبانده شــده اســت (تصویــر  .)9متــن

نشــود ،بــر اســتقالل و وابســتگی ایــن دو تأکیــد دارد.

زیرنویسهــا نقلقولهــای طوالنــی تــا عبــارات

از اوایــل قــرن  ،19هنگامیکــه ژرژ بــراک و پابلــو

کوتــاه ،از یادداشــتی شــخصی گرفتــه تــا یــک رویــداد

پیکاســو کاغــذ روزنامــه را در کالژهــای خــود وارد

بینالمللــی را شــامل میشــوند.

کردنــد (مخــروط پاپیــر) ،روزنامــهی روزانــه بهعنــوان

در ســالهای متأخــر ،فقــط روز هفتــه نوشتهشــده

نماینــدهای از دنیــای غیــر هنــری ،مــادی ،متفــاوت از

اســت .ایــن جعبــه نقاشــی را در نــوع خــود بهعنــوان

دنیــای داســتانی بــوم یــا نقاشــی عمل کــرده اســت .در

یــک شــﺊ تعریــف میکنــد ،درحالیکــه زیرنویسهــا

بطــری مــارک وی ،شیشــهای ،روزنامــه ( 1913تصویــر

و روزنامههــا اثــر هنــری را بــه واقعیــت موجــود و

 ،)10پیکاســو ،بــه طــرز جالبــی ،کلمــه «ژورنــال»

روزمــره پیونــد میدهنــد .قــرار دادن یــک روزنامــه

(روزنامــه) را بــه «ژور» (روز) محــدود کــرد ،شــاید بــه

یــا بخشــی از آن در جعبــهی نقاشــی ،درحالیکــه

عنــوان یــک شــوخی در کار اســتفاده شــده اســت ،از

بــر دوگانگــی بیــن هنــر و واقعیــت هــرروزه تأکیــد

آنجــا کــه بطــری بــا برنــد «( »vieuxقدیمــی) اســت؛

میکنــد ،همزمــان آنهــا را بــه هــم پیونــد میدهــد.

درحالیکــه کاغــذ روزنامــه ،مربــوط بــه آن روز اســت.

ایــن واقعیــت کــه روزنامــهی در جعبــه ممکــن اســت

کاوارا در تضــاد بــا هنرمنــدان کوبیســت کــه قطعــات

تــرجـــمه

تصوی ــر  :9آن کاوارا .مجموعـهی تاری ــخ نــگار («دوشــنبه») (ب ــه هم ـراه جعب ــه مقوای ــی و روزنام ــه) .لیکوتک ــس روی ب ــوم؛ ۶۱.۷ x 46.2ســانتی مت ـر.
نیویــورک ،مــوزه هنرهــای مــدرن .همانطــور کــه ایــن تصوی ــر م یبینی ــم ،یک نقاش ــی تاریخ نــگار ممکن اســت هم راه بــا روزنامــه و جعب ـهی هم ـراه آن نمایش داده شــود.
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روزنامــه را در یــک بافــت کلــی تصویــری ادغــام
میکردنــد ،عمــدا ً کاغــذ روزنامــه را جــدا از نقاشــی
نگــه مــیدارد .بهصــورت اســتعاری ،یــک مــرز
مشــخص بیــن واقعیــت هنــر و غیــر هنــر ترســیم
میکنــد .بــا اینوجــود کاوارا بهطــور نامحســوس
بــه ارتبــاط «واقعــی» آنهــا اشــاره میکنــد .ازایــنرو،
نقاشــی و روزنامــه بــدون پیونــد بــه یکدیگــر ،مــورد
ارجــاع متقابــل قــرار میگیرنــد.
روزنامــه ،نقاشــیهای تاریــخ نــگار را در دنیــای تغییــر
مــدام و رویدادهــای ادامــهدار (برخــالف ماهیــت
«بیزمــان» هنــر) ،همراهــی میکنــد .در ایــن رابطــه،
مطالعاتهنرهایزیبا
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تصویــر  :10پابلــو پیکاســو (اســپانیایی .)1973-1881 ،بطــری
 ،Vieux Marcشیشــه ،روزنامــه .1913 ،زغــال و کاغذهــای
چســبیده ۴۶.۹ x 62.6 .ســانت یمتر پاری ــس ،مــوزهی هن ــر مــدرن.
اســتفادهی کاوارا از روزنامههــا پیشــینهی برجســتهای دارد :پیکاســو در
اوایــل ق ــرن از آنهــا الهــام گرفــت و انــدی واره ــول (تصوی ــر  )11در دهــه
 1960ب ـرای بیان ــی طعنهآمی ــز دربــاره ف راگی ــر بــودن تصاوی ــر تولی ــد انب ــوه
از آنهــا اســتفاده ک ــرد.

نقاشــیهای انــدی وارهــول ،از اوایــل دهــه  1960را
بــه یــاد میآوریــم کــه تیتــر صفحــه اول روزنامههــا را
بــه تصویــر میکشــد (تصویــر  .)11وارهــول ،،روزنامــه
تصاویــری از تولیــد انبــوه ،نامرتبــط بــا هنــر و بــا تأکید
بــر شــوکه کننــده بــودن ،ارائــه داد.
ازنظــر کاوارا ،برخــالف وارهــول ،موضــو ِع روزنامــه
ارتبــاط مســتقیمی بــه نقاشــی نــدارد و درواقــع تنهــا
یــک معیــار ســنجش از گــذرا بــودن زندگــی روزانــه
اســت .روزنامــه ،بــه طــور کلــی بخشــی از یــک نقاشــی
روزنــگار اســت ،امــا همزمــان در حــوزهی غیــر هنــری
خــود باقــی میمانــد ،بدیــن ترتیــب پیونــدی بــا
پدیدههایــی کــه روز بــه روز در دســترس همــگان
اســت ،برقــرار میکنــد .عــالوه بــر ایــن ،ترکیــب
نقاشــی تاریــخ نــگار جانشــینی بــرای
روزنامــه بــا
ِ
امضــای دســتی هنرمنــد و نشــانی معتبــر بــرای اعتبــار
ســنجی بــر پایــهی واقعیــت بــود.

تصوی ــر  :11تصوی ــر  .11انــدی واره ــول (آمریکای ــی.)1987-1928 ،
پس ــری ب ــرای م ــگ .1962 ،پلیم ــر مصنوع ــی روی بــوم؛ ۱۳۲ ×182.9
ســانت یمتر واشــنگتن دی س ــی ،گال ــری مل ــی هن ــر (.)1971.87.11

آثــار انتقالــی کاوارا در اوایــل دهــهی  1960عالیــق
هنــری را نشــان میدهــد ،کــه در نقاشــی تاریــخ نــگار

ـی ایــن دوره ،بــه طــرق مختلــف
یکــی از صدهــا نقاشـ ِ

میگیرنــد ،آنهــا بهصــورت «اشــکال» خوانــش

مجموعــهی تاریــخ نــگار را پیشبینــی میکنــد.

میشــوند؛ بنابرایــن کلمــه ،بهعنــوان یــک شــﺊ

حــروف بــزرگ ســیاه ،لتــر اســت (حروفبرگــردان)،

دوبعــدی و بهعنــوان یــک دال انتزاعــی بــه موضــوع

کلمــهی «چیــزی» را تشــکیل میدهنــد .یــک خــط

تصویــر تبدیــل میشــود.

مــدادی حــروف را در یــک کادر مســتطیل شــکل

یــک طراحــی بــا عنــوان « )1964( »Eggکــه حــروف

کــه از کاغــذ تبعیــت میکنــد ،محصــور کــرده

بــزرگ آن ،بــا مــداد مشخصشــده اســت ،تقریبــاً

اســت .کلمــهی «برخــی چیزهــا» جــدا ،منــزوی،

یــک مــرز مســتطیل شــکل مــدادی را پــر میکنــد

بزرگشــده اســت .بهعنــوان موضــوع بازنمایــی

و طراحــی دیگــری بــه نــام  )1964( Rulersکــه دو

تصویــری ،بهتنهایــی میایســتد و خواهــان توجــه

خطکــش معلــق را بــه تصویــر کشــیده اســت ،بــه

اســت :بهعنــوان یــک کمیــت یــا یــک شــﺊ؟ بــرای

همیــن ترتیــب ،زمینــه را بــرای انجــام کار اصلــی

چــه مقــدار یــا چــه چیــزی؟ بــه معنــای واقعــی کلمــه

کاوارا فراهــم میکننــد .ســه حــرفِ کلمــهی «»Egg

خــارج قرارگرفتــه و هیــچ اطالعــات کالمــی در خــود

درحالیکــه اســتقالل خــود را بهعنــوان عناصــر بصــری

نــدارد ،بنابرایــن کلمــات «هیچچیــز»« ،چیــزی» و

اعــالم میکننــد هنــوز در ایجــاد معنــای کالمــی

تصویــر  :12آن کاوارا .هی چچیــز ،چیــزی ،هم هچیــز .1963 ،لتراســت (حــروف برگــردان) و مــداد روی کاغــذ؛  ۳۰.۵×۲۰.۵ســانت یمتر.
کاوارا در ابتــدای کار خــود ،ش ــروع بــه اســتفاده از زبــان بهعنــوان موضــوع در نقاش ـیها و ســایر آثــار خــود ک ــرد .کلمــه «چی ــزی» در اینجــا خــارج از
یــک زمینــه کالم ــی وجــود دارد و بهنوع ــی اهمی ــت بص ــری پی ــدا م یکنــد.

بخــــش

عنــوان «هیچچیــز ،چیــزی ،همهچیــز» (تصویــر .)12

ازآنجاکــه در چارچــوب قالــب مســتطیل ســنتی قــرار
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بــه اوج خــود میرســد .بــه عنــوان مﺜــال اثــری بــا

«همهچیــز» شــکلی بصــری بــه خــود میگیرنــد.

مشــارکت دارنــد .خطکشهــا بــه طــرز ماهرانــه ای
بــا مســئله ی پرســپکتیو و توهــم مواجــه می شــوند.
خطکشهــا بــا مــداد کشــیده شــدهاند و بــه
نظــر میرســد در فواصــل مختلفــی از ناظــر ،در
فضــای یــک اتــاق ضمنــی آویــزان شــدهاند ،زیــرا
کــش ســمت چــﭗ کــه نزدیک تــر بــه نظــر
خط
ِ
میرســد ،طوالنیتــر از ســمت راســتی اســت.
کاوارا بــا طراحــی از ابزارهایــی کــه در زندگــی عملی
اطالعــات دقیقــی از واقعیــت بــه مــا می دهنــد،

تصویــر  :13آن کاوارا .ســؤالها« :جمــات بســازید .1964 ،»...
مــداد روی کاغــذ؛ ۴۳ x 35.5ســانت یمتر .درک کاوارا از الگــوی
بص ــری واژههــا در ایــن کار اولی ـهی او مشــهود اســت ،بهطوریکــه ب ـرای
جملهســازی بــا فعــل «گرفتــن» ب ینهایــت امــکان در نظــر م یگیــرد.

می کنــد .در ایــن طراحــی خط کش هــا صرفــاً

در کار قبلــی دو ســتون از اصطالحــات مختلــف وجــود

عناصــر تصویــری هســتند و نــه ابــزار مفیــدی

دارد کــه بهصــورت دســتی در یــک کادر مربــع

کــه بــرای ثبــت دقیــق فاصلــه بــه کار می رونــد.

نوشتهشــدهاند و از فعــل «( »to takeگرفتــن)

پیــدا

بهعنــوان نقطــه عزیمــت بــرای عباراتــی ماننــد «to

می کننــد و بــه اصطــالح ،تفســیر غلــط فضــای

(»take offبلنــد کــردن)(»to take out« ،بیــرون

ســه بعدی را آشــکار کــردن ماهیــت ســاختگی

آوردن)  » »to take part inشــرکت در آن و غیــره

آن نشــان می دهنــد .در ایــن آثــار اولیــه،

اســتفاده میکننــد .در بــاالی دو ســتون دســتورالعملی

شــمایل و زبــان به صــورت «  »eggیــا « some -

نوشتهشــده اســت« ،بــا مــوارد زیــر جملــه بســازید».

 »thingدر صفحــه ی تصویــری ادغــام می شــوند

نقاشــیهای کاوارا ،بابیــان صریــح و چشــمگیر تاریخــی

و همان طــور کــه خط کش هــا بــه مــا یــادآوری

کــه در آن خلقشــدهاند ،بــه لحظــهی پیدایــش

می کننــد ،علی رغــم توانایــی بالقــوه خــود

خــود اشــاره میکننــد؛ بنابرایــن جایــگاه خــود را در

بــرای فریــب دادن ،مســطح باقــی می ماننــد.

دامنــهی تاریــخ معیــن میکننــد .اگــر در یــک ســطح

کــردن کاربــرد ایــن
ایــن نقاشــی ها بــا رد
ِ

ایــن نقاشــیها تنهــا تصاویــری خامــوش و بیصــدا

وســایل ،کیفیــت دقیــق و واقعــی نقاشــی های

هســتند ،در ســطحی دیگــر نشــاندهندهی رویدادهــای

تاریــخ نــگار را از پیــش نویــد می دهنــد .آثــار

بیشــماری از شــخصیترین تــا جهانیتریــن اتفــاق

دیگــر قبــل از نقاشــی های تاریخ نــگار ،ماننــد

هســتند کــه در آن تاریــخ بهخصــوص رویداده اســت؛

ســﺆال ها :جملــه بســازید( ...تصویــر  )13و کــد

ماننــد نشــانههای زمانــی ،نقاشــیهای تاریخنــگار بــر

( ،)1965بینــش بیشــتری در مــورد روش هنــری

محیــط خــود تأکیــد میکننــد ،چــه در میــان دیگــر

کاوارا بــه مــا می دهنــد.

آثــار هنــری قــرار گیرنــد و یــا بــر روی دیــواری خــود را

بــه طبیعــت متناقــض تصاویــر دوبعــدی اشــاره
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نیــروی ســازنده تجربــه و آگاهــی انســان در نظــر

اســت .کاوارا مســیر روزانــهی خــود در خیابانهــای

گرفتــه شــود بهصــورت ملموســی بازنمایــی میکنــد.

شــهر و حرکتــش از مقصــدی بــه مقصــد دیگــر (مقاصد

عــالوه بــر مجموعــهی «امــروز» ،فعالیتهــای کاوارا

ضــروری یــا کاری ،گشــتوگذار یــا نیازهــای عــادی

بهعنــوان یــک هنرمنــد آثــار مهــم و ادامــهدار دیگــری

زندگــی) را بــا کشــیدن پالنــی خطــی مستندســازی

را نیــز شــامل میشــود کــه بهصــورت مشــابهی بــه

میکــرد .مجموعــهی دفترهــای اخیــر ،شــامل

دنبــال موقعیــت خــود هســتند و بــا افزایــش مخاطــب

صفحــات جداگانــهای اســت کــه تاریــخ بــر روی آن

و بــا اشــاره بــه عمــر بهغایــت محــدود خــود ،بهطــور

مهرشــده و کاوارا اســامی هرکســی را کــه میشــناخت

نامحسوســی ،در تضــاد بــا پسزمینــهی نامحــدود

و در طــول بیســتوچهار ســاعت بــا آن روبــرو شــده

فضایــی و زمانــی قــرار میگیــرد .از ســال 1966

بــود ،تایــﭗ میکــرد .در ایــن اثــر ،زبــان جــای خــط

همــراه بــا معرفــی نقاشــیهای تاریخنــگار ،کاوارا یــک

را میگیــرد و نقــاط اتصــال بیــن فــردی را کــه در

مجموعــه دفترهــای کالســوری را نگــهداری میکــرد

طــول زمــان شــکلگرفته ،آشــکار میکنــد تــا بــرای

کــه شــامل اثــری بــود بهعنــوان «مــن میخوانــم».

وجــود فــردی یــک چهارچــوب اجتماعــی بســازد .ایــن

صفحــات متوالــی کــه مرتبــط بــا روزهایــی از ســال

ســه اثــر (مــن میخوانــم ،رفتــم و مالقــات کــردم) کــه

هســتند کــه کاوارا در آن روزهــا نقاشــی میکــرد،

توســط هنرمنــد گردآوریشــده اســت ،بــا اســتفاده

حــاوی بریدههایــی از مطبوعــات روزانــه اســت کــه

از رســانههای نمایشــی در دســترس (رســانههای

کاوارا آنهــا را روی یــک ورق اســتاندارد یــا کاغــذ

خبــری ،نقشــهها و ،)...زمــان انتزاعــی را در برابــر

گرافیکــی میچســباند و مهــر روز ،مــاه و ســال را

واقعیــت بــه هــم پیوســتهی مــردم ،مکانهــا یــا

بــر آن مــیزد .تکــه چســبانیهای اولیــه بــرای «مــن

رویدادهــا بــه نمایــش میگــذارد تــا رســماً محتــوا را

میخوانــم» جزئیاتــی در مــورد نقاشــی آن روز خــاص

منتقــل کنــد.

بــه کاوارا ارائــه میکــرد ،بــه ایــن ترتیــب ،مقدمــهای

کاوارا همچنیــن از شــیوههای ارتباطــی موجــود بــرای

بــر ایــدهی ایــن اثــر شــد .عــالوه بــر ایــن ،ایــن بریدهها

انتقــال پیــام زیباییشــناختی خــود بهــره میبــرد .از

از روزنامههایــی بریــده میشــد کــه در محــل خلــق

ســال  1968تــا  ،1979او هــرروز یــک پیــام را توســط

نقاشــی تاریــخ نــگار چــاپ شــده بــود.

کارتپســتال بــرای دو نفــر منتخــب پســت میکــرد.

عــالوه بــر ایــن از ســال  ،1968کاوارا دو مجموعــهی

در هــر مــورد ،کارتهــا بــا کادری افقــی یــک صحنــهی

دفتــر مشــابه ،بــا عناویــن ” “I metو ”“I went

خــاص از شــهری کــه کاوارا در آن ســاکن بــود یــا

دارد .مجموعههــای ابتدایــی ایــن دفترهــا حــاوی

شــهری کــه در آن زمــان از آن بازدیــد میکــرد ،نشــان

گزارشهایــی از برنامــهی ســفرهای ایــن هنرمنــد

مــیداد (تصویــر .)14

بخــــش

زمــان را کــه ممکــن اســت ،بهعنــوان اصلیتریــن

شــده از شــهری کــه در آن بــوده ،نشــان دادهشــده
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منــزوی کــرده باشــند .کاوارا بــا اســتفاده از هنــر خــود،

اســت کــه بــا جوهــر قرمــز بــر روی نقشــه زیراکــس
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تصوی ــر  :14آ ن کاوارا .مــن در ســاعت  10:18صب ــح بی ــدار شــدم .1976 ،مه ــر روی کارتپس ــتال .بــه مــدت یــازده ســال ،کاوارا یــک مجموعــه
کارتپس ــتال را هــرروز بــرای افــراد منتخــب ارســال م یکــرد تــا زمــان بیــدار شــدن خــود را اعــام م یکنــد .کاوارا در هــر یــک از کارتپس ــتالها و
تلگ رافهــای خــود (تصویــر  )15تاریــخ و مــکان پیدایــش آنهــا را بهوضــوح مشــخص ک ــرده و درواقــع بهعنــوان بخش ــی از یــک مجموعــه در حــال
اجــرا عمــل م یکردنــد.

بهاینترتیــب گیرنــده ،بــا توجــه بــه تصویــر خــاص

وســیلهای بــرای برقــراری ارتبــاط و بازنمایــی ارزش آن

روی کارت ،از محــل جغرافیایــی هنرمنــد مطلــع

بیــش از یــک شــیء دائمــی و گرانبهــا تأکیــد کنــد.15

میشــد .در طــرف دیگــر کارت ،کاوارا زمــان دقیــق

تلگــراف (و اخیــرا ً نامههــای الکترونیکــی) کــه کاوارا

بیــدار شــدن خــود را مهــر میکــرد ،بــا گفتــن «مــن

از ســال  1970بهطــور متنــاوب بــرای گیرنــدگان

در ســاعت  ...از خــواب بلنــد شــدم» .در اصــل ،ســنت

منتخــب ارســال کــرده اســت ،بــه همیــن ترتیــب

ارســال کارتپســتال ،روشــی را بــرای زیــر ســﺆال

بــه روشهــای مــدرن ارتبــاط نیــز تکیــه میکننــد

بــردن «بیزمانــی» هنــر در اختیــار او قــرارداد و بــه

(تصویــر .)15

او اجــازه داد در عــوض بــر توانایــی خــود بهعنــوان

پیــام فــوری از طــرف هنرمنــد چنیــن خوانــده
میشــود« :مــن هنــوز زنــدهام» ،بــه گیرنــده ،کوتاهــی

و ایجــاز حضــور فــردی را یــادآوری میکنــد .کاوارا
بهخوبــی ایــن واقعیــت را نشــان داد کــه الزم نیســت
اثــر هنــری در برگههــای ســنتی محصــور بمانــد ،یــا
داشــته باشــد و یــا از طریــق شــبکههای تجــاری

تصویر  :15آن کاوارا .من هنوز زنده هستم .1987،تلگراف.

دو اثــر ،یکمیلیــون ســال پیــش (شــکل  )16و

تصوی ــر  :16صفح ـهای از ی کمیلی ــون ســال قب ــل .1969.ایــن اث ــر و اث ــر مشــابه آن ،یکمیلی ــون ســال آینــده (تصوی ــر  ،)17گس ــترهی وس ــیعی
از زمــان را در یــک ماهی ــت عــددی بــه نمایــش م یگذارنــد و در اینجــا در ایــن حجــم عظی ــم محــاط شــده اســت.
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خریدوفــروش حاصــل شــود.

بخــــش

بهعنــوان یــک شــﺊ منحصربهفــرد و خــاص وجــود

یکمیلیــون ســال آینــده (تصویــر  ،)17بــازه زمانــی

کتــاب ،یــا بــه بیــان دقیقتــر در یــک «حجــم» ،بــه

وســیع و درعینحــال قابلاندازهگیــری را از 998310

معنــای واقعــی کلمــه ،مفهــوم غیرمــادی بــودن زمــان

قبــل از میــالد تــا ســال  1969بعــد از میــالد و از

را بــا مــادی بــودن ملمــوس میآمیــزد .هماننــد تمــام

ســال  1981تــا ســال  1001980نشــان میدهــد9.16

آثــار او ،اعــداد و حــروف غایــت نمادیــن و نمایشــی

ردیــف ســتون پیدرپــی کــه در هرســال بــه تفکیــک

خــود را بــا عملکــرد خــود بهعنــوان اشــکال بصــری

دهــه ،در کاغذهــای ســفید  11× 2/81اینچــی در 2

درهــم میآمیزنــد .بهاینترتیــب ،کاوارا فــرم و محتــوا

مجموعــه دفتــر یادداشــت بــه تعــداد  10جلــد تایــﭗ

را در تفهیــم آثــاری ادغــام میکنــد کــه ظرفیــت

شــده اســت .کاوارا بــا نشــان دادن یکمیلیــون ســال

انســان را در درک زمــان و مــکان ،بهصــورت انتزاعــی

گذشــته و میلیــون ســال آینــده در فضــای واقعــی یــک

و قابلمشــاهده نشــان میدهنــد.
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تصویر  :17آن کاوارا .ی کمیلیون سال بعد.1981.

.1

ایــن مقالــه براســاس مقالــه ای کــه قبــال در کنسرســیوم

بازگشت"،نیویورک،ســاالمون آر ،مــوزه گوگنهایــم ،آد رینهارت

دیــژون (آن کاوارا ) منتشــر شــده ،نــگارش شــده اســت،
کاتالــوگ نمایشــگاه .1985
.2

و رنــگ ،کاتالــوگ نمایشــگاه ( )1980ص.23.
 .10ایــو کالیــن " ،جنــگ :کمی اســطوره شناســی شــخصی تک
رنــگ"  ،در هوســتون  ،انســتیتوی هنــر  ،دانشــگاه رایــس

ایــن نقاشــی در  73ومیــن نمایشــگاه آمریکایــی مــوزه 9 ،
ژوئــن تــا  5اوت  ، 1979بــه همــت ای.جیمــز اســپریر و آن
روریمــر بــه همــراه ســایر آثــار کاوارا بــه نمایش گذاشــته شــد.

(یادداشــت  ، )7ص218 .
.11

ایــن تابلــو در کنــار نقاشــی دیگــری بــا همــان انــدازه 16 ،
جــوالی ، 1969از مجموعــهی تاریــخ نــگار ("نیل آرمســترانگ

ص26 .
 .12بــه نقــل از کالیــن ،هوســتون  ،انســتیتوی هنــر  ،دانشــگاه

 ،ادویــن ای .آلدریــن  ،جونیــور  ،مایــکل کالینــز") نصب شــده

رایــس (یادداشــت  ، )7ص221 .

بــود کــه در روز پرتــاب آپولــو  11بــه مــاه  ،همانطــور کــه

.13

همان  ،ص224 .

زیرنویــس آن (نــام فضانوردان آن ســفر آورده شــده) مشــخص

.14

پیشــنهاد شــده توســط هنرمنــد در گفتگــو بــا نویســنده ،

بــه نقــل از گریگــوری باتکــوک ،هنــر مینیمــال :منتخــب

ژانویــه .1985
.15

.4

مهــر الســتیکی کاوارا کــه روی کارت پســتال هــا اســتفاده

بــه نقــل از فیلیــس توچمــن " ،مصاحبــه ای بــا رابــرت

مــی کــرد از کیــف او در اســتکهلم بــه ســرقت رفــت .ایــن کار

ریمــن :آرتفیمــون (مــه  ، )1971ص .53
.5

ممکــن اســت روزی از ســر گرفتــه شــود .اســتکهلم  ،موزیــم

بــه نقــل از کریســتل ســائر " ،رابــرت ریمــن :معرفــی"  ،در

مدمــا  ،آن کاوارا :تــداوم! ناپیوســتگی  ، 1979-1963کاتالــوگ

زوریــخ ،ســالن هنرهــای بیــن المللــی جدیــد  ،رابــرت ریمــن
 .،کاتالــوگ نمایشــگاه ( ، )1980ص15 .
.6

نمایشــگاه ( ، )81-1980ص105 .
.16

تاریــخ شــروع  /خاتمــه بــا توجــه بــه ســالی کــه کاوارا

نقــل شــده در لنــدن  ،گالــری تیــت  ،پینــی مانزونی :نقاشــی

مجلــدات را شــروع کــرده متفــاوت اســت .یــک میلیــون ســال

هــا  ،نقــش برجســته ها و اشــیا  ،کاتالــوگ نمایشــگاه ()1974

 -گذشــته در دوازده نســخه وجــود دارد  ،در حالــی که نســخه

 ،ص47 .

هــای یــک میلیــون ســال  -آینــده هنــوز بــه اتمــام نرســیده

.7

همان.

اســت  ،هشــت یــا نــه نســخه تــا بــه پایــان رســیدن آن باقــی

.8

بــه نقــل از ایــو کلیــن " ،ماجراجویــی تــک رنــگ ؛ در

مانــده اســت.

هوســتون  ،انســتیتوی هنــر  ،دانشــگاه رایــس  ،ایــو کالیــن ،
بیــن المللــی  ،نــگاه به گذشــته ،کاتالــوگ نمایشــگاه (-1982
 ، )83ص .220
.9

بــه نقــل از مارگیــت روول " ،آد رینهارت:ســبک بــه عنــوان
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انتقــادات (نیویــورک  ، )1968 ،ص157 .

ایــن مجموعــه در ســال  1979متوقــف شــد ،زمانــی کــه

بخــــش

اســت ،نقاشــی شــده اســت.
.3

نیویــورک  ،مــوزه ســاالمون آر .گوگنهایــم (یادداشــت ، )8

. انتشار در موسسهی هنر شیکاگو. موسسه هنر شیکاگو، مطالعات موزهRORIMER, "The Date Paintings of On Kawara," pp. 137-120.
This article is based on an earlier essay published in Le Consortium Dijon, On
Kawara, exh. cat. 1985.
1. This painting was exhibited in the museum's 7)rd American Exhibition, June
-9August s, 1979, organized by A. James Speyer and Anne Rorimer, along with

which was painted on the day of the launching of the Apollo 1 t to the moon, as its
subtitle (which names the astronauts of that voyage) suggests.
2. Quoted in Gregory Bancock, ed., Minimal Art: A Critical Anthology (New York,
1968), p. 157.
3. Quoted in Phyllis Tuchman, "An Interview with Robert Ryman: Artfimon (May
1971), P. 53.
4. Quoted in Christel Sauer, "Robert Ryman: Introduction," in Zurich, InK. Halle fiir
intemationale neue Kunst, Robert Ryman, alt. cat. (198o), p. ti.
5. Quoted in London, Tate Gallery, Piny Manzoni: Paintings, Reliefs and Objects,
exh. cat. (1974), p. 47.
6. Ibid.
7. Quoted in Yves Klein, "The Monochrome Adventure; in Houston, Institute for the
Arts, Rice University, Yves Klein, int- oh, A Retrospective, exh. cat. (83-1982), p. 220.
8. Quoted in Margit Rowell, "Ad Reinhardt: Style as Recurrence: in New York,
Solomon R. Guggenheim Museum, Ad Reinhardt and Color, exh. cat. (1980), P 23.
9. Yves Klein, "The War: A Little Personal Mythology of the Monochrome," in
Houston, Institute for the Arts, Rice University (note 7), p. 218.
10. See New York, Solomon R. Guggenheim Museum (note 8), p. 26.
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July 14 tgep, Today Series ("Neil Armstrong, Edwin E. Aldrin, Jr., Michael Collins")•

مطالعاتهنرهایزیبا

other works by Kawara. It was installed next to another painting of the same size,

11. Klein quoted in Houston, Institute for the Arts, Rice University (note 7), p. 221.
12. Ibid., p. 224.
13. Suggested by the artist in conversation with the author, January 1985.
14. The series stopped in 1979, when the rubber stamp Kawara used on the postcards
was stolen from his briefcase in Stockholm. This work may be resumed someday.
See Stockholm, Modema Museet, On Kawara: continuity! discontinuity 2979-1963,
exh. cat. 80-0980, p. los.
15. The beginningkoncluding dates vary according to the year in which Kawara
started the volumes. One Million Years—Past exists in twelve edi-tions, while
editions of One Million }ears—Future are still in progress, eight or nine having been

بخــــش

completed.
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