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•••
کادمی  آ در  شد،  کتاب  این  به  تبدیل  درنهایت  که  را  اکتشافی ای  سفر  من 
کتبر 2006، من و ششصد نفر  که در روز 5 ا کردم، جایی  سلطنتی هنر2 لندن شروع 
یکای امروز(3« بازدید  دیگر از یک نمایش خصوصِی نمایشگاه »USA Today )امر
کردیم؛ نمایشگاهی که به همت همان چارلز ساچی نمایشگاه گردانی شده بود. این 
یکایی معرفی شده بود.  یداد به عنوان نمایشگاهی از 3۷ هنرمند جوان مستعد امر رو
کار می کردند و این درواقع،  یورک  یکا نبودند، اما در نیو از آنها متولد امر بسیاری 

مثالی از دشواری کار برچسب زدن و معرفی هنرمندان بود.
این  انگلستان است.  گالری های عمومی  ین  از مهم تر یکی  کادمی سلطنتی  آ
که در سال 1۷68 تأسیس شد، از نظر ُبعد تبلیغاتی، نمایشگاه هایش را  کادمی  آ

1. Museum of Modern Art )MoMA(
2. Royal Academy of Arts

یژگی  یکایی مشهور USA Today نیز  اشاره داشته باشد. و این عنوان نمایشگاه می تواند به روزنامٔه امر  .3
یع می شود، تلخیص اخبار برای خواندن  کانادا توز یکا و  که در سراسر امر منحصربه فرد این روزنامه، 

یر و عکس است. یاد از تصو یع و آسان، و استفادٔه ز سر
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یتانیا،  بر از  و دیگر موزه های مهم خارج  تیت۲،  گالری  همانند »گالری ملی۱«، دو 
که  یکای امروز« یک نمایشگاه تجاری هنر نبود، چرا ترفیع3 می کند. نمایشگاه »امر
ارائه نشده بودند. درعین حال، این نمایشگاه یک  آثار برای فروش  از  هیچ کدام 
نفر، یعنی چارلز ساچی، صاحب همٔه  یرا یک  ز نبود،  نمایش سنتی موزه ای هم 
آثار  ارزش  بود.  کرده  انتخاب  بودند،  داده شده  نمایش  که  را  آثاری  او  بود.  آثار 
باال می رفت،  و معتبری  ارائه در چنین محل عمومی  به خاطر  نمایش داده شده 
که در اثر  فروش آثار در آینده به دست می آمد، نصیب شخص  و هر نوع سودی 

ساچی می شد.
ساچی نه یک نمایشگاه گردان حرفه ای است و نه یک مقام موزه ای. او در طول 
بوده، و  تبلیغاتی نسل خود  ین مجری  ُپرحرف وحدیث تر فعالیت خود  چهار دهه 
ین مجموعه دار هنری شده است. او در فروش آثاری که  سپس تبدیل به پرحاشیه تر
جمع آوری کرده به طور چشمگیری موفق بوده و سود قابل توجهی به دست آورده است؛ 

یه است. کوسٔه دیمن هرست فقط یکی از نمونه های این رو
کادمی سلطنتی  یادی به ساچی وارد شد؛ هم به خاطر استفاده از آ انتقادات ز
برای افزایش ارزش آثار هنری مجموعٔه شخصی اش و هم به خاطر اینکه بسیاری 
معتقد بودند آثار نمایش داده شده منحط و مستهجن بودند. هنرمندان نمایشگاه که 
یداد هیچ توهمی نداشتند. یکی از  در افتتاحیه حضور داشتند، نسبت به ماهیت رو
کرد. یکی  کادمی سلطنتی را »فضایی موقتی برای مجموعٔه ساچی« توصیف  آنها آ
گرفته حس خوبی دارد، چون  گفت از اینکه اثرش روی دیوار قرار  دیگر  از  آنها 

ممکن است تا وقتی در یک حراجی عرضه شود، دیگر  نمایش داده نشود.

که در لندن قرار دارد، در سال ۱۸۲۴ تأسیس شد، و مجموعه ای با  گالری  National Gallery: این   .۱
بیش از ۲300 نقاشی از قرن سیزدهم تا نوزدهم در اختیار خود دارد.

گالری تیت و تیت مدرن است. منظور دو   .۲
یایی در زبان فارسی نیافتم، و به همین دلیل از »ترفیع«   گو Promote: برای این واژٔه ترجمٔه مناسب و   .3
یداد با استفاده از روش های  استفاده نمودم. منظور از این اصطالح باال بردن جایگاه یک شیء یا رو

متنوع تبلیغاتی است.
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نمایشگاه  اینکه  از  قبل  تا مطبوعات حتی  باعث شد  نمایشگاه  ترفیع وسیع 
افتتاح شود، آن را به خوبی پوشش دهند. تمام روزنامه های مهم لندن، و همین طور 
یکایی دیگر، آن را در مرکز   یت ژورنال، و چندین روزنامٔه امر یورک تایمز، وال استر نیو
که به عنوان نمایشگاهی با آثار تکان دهنده  توجه قرار داده بودند. این نمایشگاه 
از یک زن در  یری  معرفی شده بود، شامل میدان جنگی میان موش ها، و تصو

حال انجام یک عمل جنسی روی یک مرد بود.
توصیف  معاصر  یکای  امر از  سرخوردگی  امروز«  یکای  »امر نمایشگاه  موضوع 
نظرات  خصوصی،  افتتاحیٔه  در  حاضر  نمایشگاه گردان های  و  منتقدین  بود.  شده 
که  متفاوتی در مورد موضوع نمایشگاه و آثار ارائه شده داشتند. برخی می پرسیدند 
کرد یا  آیا می توان هنرمندان این نمایشگاه را سرخورده، یا حتی بااستعداد توصیف 
گفت این آثار »حال و  کادمی سلطنتی،  نه. نورمن روزنتال۱، دبیر نمایشگاه های آ
که با نوستالژی ترکیب شده است؛ این نمایشگاهی  هوایی سیاسی و عصبی دارند 
 "Sensation" گفت: »حداقل  منتقد،  یک  برایان سی ول۲،  ماست«.  دوران  برای 
)نمایشگاه قبلی ساچی( مرا دچار تهوع کرد. این یکی هیچ حسی به من القا نکرد.« 
نیز  کادمی سلطنتی  آ نمایشگاه های  کمیتٔه  که عضو  ابراهامز3، مجسمه سازی  آیور 
هست، اضافه کرد: »این ]نمایشگاه[ بی ادبی های یک بچه مدرسه ای و غرغرهایی 
خودمحور برای جلب توجه بیشتر  به ساچی است.« نظرات معمول در دنیای هنر 
 میهمان 

ً
که »لطفا معاصر همین قدر متنوع است. اظهارنظر خود ساچی هم این بود 

گر چیزهایی که اینجا دیدید به نظرتان بی مزه تر از  یکای امروز« باشید و ا من در »امر
ید.« همٔه چیزهایی است که هر روز در اطرافمان می بینیم، برای من پیغامی بگذار

روز بعد، نمایشگاه برای بازدید عمومی افتتاح شد. بازدیدکنندگان که بلیت تهیه 
گالری ها  کرده بودند، در سکوت، درحالی که احساساتشان خاموش شده بود، در 
گشت و گذار می کردند. انگار جماعت بازدیدکننده صف کشیده بودند تا دفتر  یادبود 

1. Norman Rosenthal
2. Brian Sewell
3. Ivor Abrahams
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که در نمایشگاه های  کنند. همان طور   را در مراسم سوگواری پرنسس دایانا۱ امضا 
که  کند  هنر معاصر معمول است، به نظر نمی رسید هیچ کس حاضر باشد اعتراف 
بیرون  درها  از  مردم  در نهایت،  نمی فهمید.  و  نمی داشت  می دید، دوست  را  آنچه 
می رفتند، به آرامی صحبت می کردند، و تجربٔه خود را هضم می کردند؛ نه خوش شان 

آمده بود و نه تکان خورده بودند.
بود؟  کرده  انتخاب  نمایشگاه  برای  را  معاصری  هنر  آثار  چه  ساچی  چارلز 
ینیپگ3 کانادا ارتشی مینیاتوری شامل سربازان سیاه پوست  جاناتان پیلیپچاک۲ از و
یده شده را نمایش داده بود، برخی به خود می پیچیدند و برخی ُمرده  یکایی با پاهای بر امر
 CRACKHEAD« .بودند. عنوان اثر »امیدوارم که این را با کمی شرف از سر بگذرانم۴« بود
)معتاد به کراک(« اثری از ترنس کوه5، متولد پکن و بزرگ شدٔه ونکوور، یک فانتزی 
ین شیشه ای با مجسمه هایی از سر انسان بود. مجسمه ها از  یتر مرگ شامل ۲۲۲ و
گچ و موم ساخته، و پوشیده از رنگ سیاه بودند. ساچی گفته بود بابت این اثر  ۲00هزار 
دالر به هنرمند پرداخت کرده بود. کوه یک اثر  دیگر  با عنوانBig White Cock« ۶ « نیز  

ارائه کرده بود که یک خروس از جنس المپ نئون بود.
یکا، شمارٔه ۲(«، از هنرمند  اثر »US World Studies II )مطالعات جهانی امر
می داد،  نشان  برعکس  را  یکا  امر که  بود  نقشه ای  دوبالینکور۷،  ژول  فرانسوی 
کرده، دموکرات ها سمت چپ  درحالی که رودخانٔه می سی سی پی ایالت ها را جدا 
و جمهوری خواه ها در راست قرار داشتند. باقی کشورها با نسبتی بسیار کوچک، 
یورک   در نیو

ً
که از قضا واقعا گرفته بودند. یک هنرمند دیگر  در پایین نقشه قرار 

اثری به  او نبود( بود،  متولد شده، و اسمش َدش اسنو۸ )که به نظر  نام واقعی 

1. Princess Diana
2. Jonathan Pylypchuk
3. Winnipeg
4. Hopefully, I Will Live Through This With a Little Bit of Dignity
5. Terence Koh

Cock«  .۶« در زبان انگلیسی هم به معنای خروس و هم در زبان عامیانه به معنای آلت تناسلی مرد است.
7. Jules de Balincourt
8. Dash Snow
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روزنامه  از ۴5 تکه  کالژ  که شامل یک  بود  کرده  ارائه   »F*** the Police« نام
می شد. تکه های روزنامه همه در مورد اقدامات نادرست پلیس بودند و هنرمند 
پنج ساله،  بیست و اسنو،  بود.  پاشیده  را  خودش(  منی  )احتمااًل  منی  آنها  روی 
یورک بدنامِی قابل توجهی به دست آورده بود. علت  از قبل در جامعٔه هنری نیو
به  پرفورمنس  یک  و   ،»Irak« نام  به  گرافیتی۱  گروه  یک  راه اندازی  مسئله  این 
و صدها  یان  عر دختران  شامل  همستر(«،  )آشیانٔه   The Hamster’s Nest« نام 

دفترچه تلفن پاره شده، بود.
ین اثر، اثر هنرمند پاکستانی هوما بابا۲ بود. این اثر شامل  به اتفاق آرا، اهانت آمیزتر
بالٔه مشکی پوشیده شده بود.  یک فیگور انساِن سیمی با یک ُدم بود، که با کیسٔه ز
از  یکی  در  فیگور  می آمد  نظر  به  و  بودند  شده  کشیده  جلو  به  فیگور  دستان 
گرفته شده است. بابا، چهل و پنج ساله، با استفاده  حالت های نماز اسالمی قرار 
گفتٔه خودش، مربوط به  که به  که پیدا می کند، مجسمه هایی می سازد  از موادی 
یکای امروز«، در اولین نظر شبیه موجودی  وضعیت بشرند. اثر او در نمایشگاه »امر
نیم انسان ــــ  نیم موش بود. بااین حال، منتقد هنری، والدمر یانوسکاک3 در روزنامٔه 
ساندی تایمز )چاپ لندن( گفت: »تنها یک خوانش از این اثر ممکن است... یک 

گرفته. ُدم او به خاطر همین است.« فرد مذهبی که تکامل در او به عکس انجام 
معمواًل این طور است که قضاوت هنری کمتر  به محتوای یک اثر مربوط است 
می شود.  برداشت  هنرمند  اثر  از  که  است  یزی ای  غر معنای  تحت تأثیر  بیشتر  و 
ید هنر  وقتی بتواند باعث برقراری  کیرستن وارد۴، که یک روان شناس است، می گو
ین تأثیر را می گذارد.  ارتباط بخش تفکر مغز  با بخش احساسات آن شود، بیشتر
آثار بزرگ به روشنی بیان می کنند، درحالی که آثار حاشیه ای تر، به قول منتقدان، 
یدن به خانه می برد  زبان را خفه می کنند. یک مجموعه دار باتجربه اثر را قبل از خر

1. Graffiti
2. Huma Bhabha
3. Waldemar Januszczak
4. Kirsten Ward
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تا در طول روز بارها به آن نگاه کند. سؤال این است که آیا پس از هفته ها یا حتی 
اثر از بین رفت، هنوز هم هنرنمایی هنرمند واضح  از اینکه تازگی  یک ماه، بعد 

خواهد بود یا نه.
قیمت واسطه ها )دالالن( برای آثاری که در این نمایشگاه ساچی ارائه شده بود 
بین 30 تا ۶00هزار دالر بود. برای مجموع ۱05 اثر، جمع این قیمت ها حدود ۷٫۸ میلیون 
دالر برآورد می شد. احتمااًل ساچی فقط نصف این مبلغ را پرداخت کرده بود، چون 
مجموعه داری رده باالست و درعین حال قرار بود آثار در موزه ای معتبر نمایش داده 
کادمی سلطنتی احتمااًل باعث می شد تا قیمت آنها نسبت به  شود. نمایش آثار در آ
قیمت فروش اولیه دو برابر شود. درهرحال، سود اسمی نمایشگاه برای ساچی چیزی 
حدود ۱۱٫۷ میلیون دالر برآورد می شد. تصور می شود که ساچی برای نمایش این آثار 

در موزه، چیزی حدود ۲ میلیون دالر خرج کرده باشد.
هنر  واقعیت های  نمایشگاه  این  آیا  بود؟  چه  امروز«  یکای  »امر اهمیت  پس 
ید آثار  معاصر قرن بیست و یکم را نشان داد، یا فقط ترجیح چارلز ساچی برای خر
شاک آرت؟ آیا این آثار استحقاق نمایش در یک موزٔه مهم را داشتند، درحالی که 
یس  یلج و فقط چند هفته از خلق برخی از آنها می گذشت؟ جری سالتز۱ از روزنامٔه و
یک قاعدٔه سرانگشتی ارائه می کند: ۸5 درصد هنر معاصِر جدید بد است. خیلی ها 
در دنیای هنر  با این رقم موافق اند، اما در مورد اینکه چطور باید یک اثر را رده بندی 

کرد، اختالف نظر دارند.
به عنوان یک اقتصاددان و یک مجموعه دار آثار هنر معاصر، مدت هاست در 
تعجبم که چه چیز  باعث می شود یک اثر هنری صاحب ارزش شود، و اینکه در اثر  
 ۲50 هزار دالر، 

ً
گری ای ارزش آن ۱۲ میلیون یا ۱00 میلیون دالر، و نه مثال چه نوع کیمیا

گاهی اوقات یک اثر  به قیمتی چندین برابِر آنچه به نظر  منطقی  برآورد می شود؟ 
است، به فروش می رود، اما چرا؟ دالالن و متخصصین حراجی ها ادعا نمی کنند 
که تبدیل به یک فروش میلیون دالری می شود را  که می توانند اثر هنری معاصری 

1. Jerry Saltz
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یف کنند. آنها به طور عمومی اعالم می کنند که قیمت نهایی  تشخیص دهند یا تعر
ید آثار  یند خر که کسی پرداخت می کند. به طور خصوصی نیز  می گو قیمتی است 
هنری گران قیمت بازی ای است که فقط توسط سرمایه داران بزرگ انجام می شود، 
و جایزٔه آن شهرت و امتیاز فرهنگی است. شاید این توصیفی خوب برای انگیزٔه 

کار را توضیح نمی دهد. آنها باشد، اما این توصیف فرایند 
آنچه در ادامه می آید سـفر  یک سـالٔه من برای کشـف سـازوکار بازار هنر  معاصر 
یـورک بـا بسـیاری از دالالن، حراجی هـا، مدیـران سـابق  اسـت. مـن در لنـدن و نیو
کـرده ام. در طـول ایـن یـک سـال،  حراجی هـا، هنرمنـدان و مجموعـه داران صحبـت 
رکوردهـای جدیـدی بـرای ۱3۱ هنرمنـد در حراجی هـا ثبـت شـد؛ و چهـار نقاشـی در 
بـا قیمت هایـی بیشـتر از ۱00 میلیـون دالر فروختـه شـد. ایـن  یـک دورٔه شـش ماهه 
کتـاب نگاهـی بـه اقتصـاد و روان شناسـی هنـر، دالالن و حراجی هـا می انـدازد. ایـن 
کـه همگـی در  کتـاب ثـروت، هـوس، و خود بزرگ سـازِی مالکیـت را بررسـی می کنـد، 

دنیـای هنـر  معاصـر عناصـری مهم انـد.




