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مقدمه
کیوریتور1ومبحثکیوریتوری،همازنظرعملیو
همازبُعدنظری،دگرگونیهایقابلتوجهایراازدهة
اینسوتجربهکردهاست.جهانیسازی،۲ به 19۶0م.
رشددوساالنهها۳ودرنتیجهاهمیتیافتنکیوریتوردر
عرصةنمایشگاهیوموزهای،جملگیبخشیازعواملی
بودندکهمنجربهبازتعریفمقولةکیوریتوریدرارتباط
باهنرمعاصرشدند.ازایندورانبهبعد،نامکیوریتوربه
یكیازارکاناعتباربخشرویدادهایهنریتبدیلشد
وبااهمیتیافتناینمقولهازجملهتحوالتمهمیکه
هنرمعاصربهخوددید،قابلیتجریانسازیکیوریتور
به میتوان آن بارز نمونههای از که بود هنر در
عنوان با رو پیِش متن مطالعة مورد نمایشگاههای
و آمریكایی ابتدایی:مجسمهسازانجوانتر »سازههای
بریتانیایی«۴)19۶۶م.(و»ترافیک«5)199۶م.(اشاره
کرد.نمایشگاههاییکهزمینههایشكلگیری،معرفیو
»هنر و مینیمال«۶ »هنر هنری جریانهای تثبیت
قلمروی در را آنها و ساختند فراهم را رابطهای«7
مرزهایجهانیهنرمطرحکردند.درواقع،ایننمونهها
نشانازآندارندکهدرهنرامروز،کیوریتورازوظیفهی
نمایشگاه« ِصرف »سازماندهندهی یعنی خود سنتی
فاصلهگرفتهونقشفعالتریدرزمینةتوزیعوتولید
هنرپیداکردهاست.بهعبارتیکیوریتوردرمدارمرکزی
تأثیر و است گرفته قرار هنر نمایشگاههای برگزاری
مهمیبرروندپیشرویهنردارد.بادرنظرگرفتناین
شكل آنجایی از موضوع این بررسی ضرورت مقوله،
در کیوریتور هنری پیشینة به توجه با که مییابد
عرصهیجهانوتالشهاییکهاینکارگزارانهنریو
معرفی زمینة در و نمایشگاهی حوزۀ در فرهنگی
هنرمندان،گرایشهاوجریانهایهنری،وحتیمطرح
طور به مسئله این کردهاند، آن بیشتر هرچه شدن
بدینترتیب و است نگرفته قرار توجه مورد مستقیم
نمایشگاههایفوقالذکربهعنواندوالگویشاخصبه
و گرفت خواهند قرار واکاوی مورد مبسوط صورت
این مقبولیت تا ایده شكلگیری نحوۀ از پلهبهپله
مطالعه دسترس، در منابع به توجه با را نمایشگاهها
موضوع، این پرداختن در دیگر ضرورت کرد. خواهند

وکیوریت بیشترمقولةکیوریتور مطرحشدنهرچه
کردندربسترهنرایرانازاوایلدهة1۳90خ.وسپس
کهدهههاست است ایجادجریانهایهنری به عالقه
بخشمهمیازتالشهنرمندانومتولیانفرهنگیرابه
خوداختصاصدادهاست.اینمهمبهوضوحدرتاریخ
هنرمعاصرایرانودربرگزاریدوساالنههایداخلیتا
هنرهای »جشنوارۀ مانند بینالمللی جشنوارههای
تجسمیفجر«و»جشنوارهجهانیهنرمقاومت«قابل
مشاهدهاست،اما،بااینوجود،حضورواهمیتکیوریتور
مقبولیت کمابیش نهادهایخصوصی ازسوی آنكه با
عرصة و بزرگمقیاس نمایشگاههای در است، یافته
سلسهمراتب و کارکرد همچنان ملی نمایشگاههای
مطرح حاضر تحقیق بنابراین، ندارد. تعریفشدهای
روندجریانسازیدر بر بخواهیم میسازدکهچنانچه
هنرمعاصرایرانمطالعاتیراانجامدهیموطریقةایجاد
گرایشهاوتثبیتآنهاراواکاویکنیم،بخشیازآنرا
میتوانمعطوفبهنقشکیوریتوردرنظرگرفت.لذا،
هدفاصلیپژوهشحاضرپرداختنبهچگونگینقش
کیوریتوردرشكلبخشیبهجریانهایهنریازطریق
و الگو فراهمآوری دوم وهلة در و نمایشگاهی تولید
مثالیبرایکیوریتورهایفعالدرایراندرموردنحوۀ
تثبیت و معرفی ایجاد، درجهت نمایشگاهها برگزاری
جریانهایهنریاینمرزوبومباطرحاینسؤالاست
قالبیکحرفه،یک کهکیوریتورچگونهمیتوانددر
هنری جریان یک شكلگیری در تسهیلگر و واسط8

تأثیربگذارد؟

پیشینه تحقیق
درزمینةکنشهاینمایشگاهیوفعالیتجریانساز
کیوریتوری،پژوهشمستقلوجامعیدرقالبمقاالت
علمی-پژوهشیدرایرانصورتنپذیرفتهاست،اما،در
مطالعاتدانشگاهیدرشكلپایاننامههامواردیچند
مقطع پایاننامة به میتوان میان این از دارد. وجود
تطبیقی »مطالعه عنوان با ارشد کارشناسی
نقش بر تأکید با غرب و ایران در نمایشگاهگردانی
باقرینژاد تنكرمی رودابه نگارش به هنر« اجتماعی
)1۳97(اشارهداشتکهدرآنبراساس»طرحالماس
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فرهنگِی«9ویكتوریادیالكساندر10موضوعکیوریتوری
درغربوایرانبهصورتتطبیقیبررسیشدهوباتوجه
سیستم در کیوریتور اهمیت هنر، اجتماعی نقش به
توزیعهنرمشخصشدهاست.نمونةقابلتأملبعدی،
گفتمان »تحلیل نام با تخصصی دکترای پایاننامة
کیوریتینگدرهنرمعاصرایران«بهقلمالهامپوریامهر
)1۳95(میباشدکهبهگفتمانکیوریتوریوتاریخچة
اینحوزهدرایرانوجهانمیپردازد.درمنابعخارجی
ودردسترسپژوهشگراننیز،ازمیانمطالعاتانجام
شدهکهمیتوانددرارتباطباموضوعتلقیشود،میتوان
بهمقالةیِواویتُكوسكایته11)۲015(تحتعنوان»نقش
کیوریتورمستقلدریکنمایشگاههنری«اشارهکرد.
ایننوشتاربهتحلیلجایگاه»کیوریتورمستقل«1۲در
روندنمایشگاهسازیمیپردازدورویكردهاوشیوههای
رایجدرآنرامعرفی،شرحوبررسیمیکند.نگارندۀاین
مقاله،دراینمتن،همچنین،باطبقهبندیکیوریتوربه
از را رایج تعاریف دودستة»مستقل«و»سازمانی«1۳
دیدگاهنظریهپردازانمختلفشرحمیدهد.ویتُكوسكایته،
بعالوه،بابررسیوظایفکیوریتوردرنمایشگاههایهنر،
و بررسیها اجرایی، فرایندهای فراهمسازی، روند
ارزیابیهاییکه»کیوریتورمستقل«صورتمیدهدو
همچنینعواملتأثیرگذاردریککیوریتوریموفقرا
موردمداقهقرارمیدهد.مقالةدیگریکهمیتوانبهآن
بولوت15 چائری و اصالن1۴ ُگنجا مقالة کرد، اشاره
)۲01۴(باعنوان»نقشکیوریتوردرعصرپست-مدرن:
یکمدیر،یکرهبر،یکمبدعیاهمةاینها؟«استکه
بابررسینقشکیوریتوردرعصرپستمدرن،نهتنهاآن
رایکواسطمیانمخاطب،اثرهنریوهنرمندمعرفی
و داده چندوجهی شخصیتی آن به بلكه مینمایند،
بحث به را کیوریتور مختلف شایستگیهای و نقشها
میگذارد.باتوجهبهآنكهتحقیقاتاغلبپژوهشگرانبه
گامبهگام مشخصسازی و بررسی به متمرکز صورت
صورت نمایشگاهی کنشهای و کیوریتوری وظایف
گرفتهدرروندهنرینمیپردازد،نگارندگاناینتحقیق
باالگوقراردادندونمایشگاهدرسطحجهانیبهبررسی

اینموضوعمیپردازند.

روش تحقیق
دارد قصد و است کاربردی نوع از حاضر پژوهش
با ارتباط در نمایشگاه کیوریتوری برای الگویی
جریانسازیدرهنربهدستدهد.اینتحقیق،باماهیت
کیفیومطالعةاسنادیبهتوصیفکیوریتور»سازمانی«
و»مستقل«،ترسیمنقشوتحلیلجایگاهآندرارتباط
میپردازد. معاصر هنر در هنری جریانسازیهای با
بدینمنظور،دونمایشگاهشاخصجهانیدرارتباطبا
»هنرمینیمال«و»هنررابطهای«،بانامهای»سازههای
ابتدایی:مجسمهسازانجوانترآمریكاییوبریتانیایی«
به »ترافیک« و مکشاین1۶ کیناستون کیوریتوری به
پژوهش نمونههای بهعنوان بوریو17 نیكوال کیوریتورِی
نمایشگاههای فرایندپژوهش،در انتخابشدهاند.طی
اطالعات اساس )بر جزبهجز صورت به شده، اشاره
فرایند در کیوریتور عملكرد دسترس(، در و موجود
سازماندهیایننمایشگاههاازایدهتااجراموردواکاوی
قرارگرفتهتادرراستایپاسخبهمسئلةپژوهش،الگویی
ازنقشکیوریتوردرارتباطباجریانسازیدرهنررابه
تحلیل دادهها، تحلیل و تجزیه روش دهد. دست
مستنداتوقلمرومكانیوزمانیتحقیق،هنرمعاصر
»سازههای - اول نمایشگاهی نمونة مورد در و جهان
ابتدایی«-کشورآمریكادرسال19۶۶م.ودرمورد
الگوینمایشگاهیدوم-»ترافیک«-کشورفرانسهدر
سال199۶م.است.بایداشارهداشتکهانتخاباین
نمایشگاههابراساسبازۀزمانی،ماهیتهنرنمایشداده
موفقیت صرفاً و نبوده کیوریتور نوع حتی و شده
نمایشگاهدرزمینةیکجریانهنریخاصوبرخورد
کیوریتوردراینزمینهفارغازعواملدیگرموردتوجه
این در را متناسب ادراکی و دریافت بتواند تا بوده

خصوصشكلبخشد.

مف وی شنایی
واژگانواصطالحاتخاص)ناممشاغل،جریانهای
هنری،مكانهاوغیره(بهکاربردهشدهدرایننوشتاردر
بیشترمواردبهشكلمرسوموشناختهشدۀغیرفارسی
و متناسب علت به مواردی در و شدهاند نوشته آن
مرسومنبودنترجمةفارسی،همانبرابرواژۀانگلیسی
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متداول علت به موارد، از پارهای در است، رفته بهکار
واژۀ برابر از تخصصی، ادبیات در فارسی لغت بودن
فارسیآناستفادهشدهاست.واژۀ»کیوریتور«بهطور
برای فارسی معادلهای نمونههاست. این از مشخص
از طیفی و برخوردارند زیادی تنوع از کیوریتور
»سرپرست«، میشوند، شامل را گوناگون ترجمههای
»نمایشگاهگردان«،»هنربان«ازمرسومترینترجمانها
سامانده »هنرگردان، چون برگردانهایی و هستند
و »موزهبان ،)۴7 :1۳95 )پاکباز، موزهدار« کارنما،
گالریبان«)شاکروگودرزی،۴۶:1۳9۶(نیزدرکتب
به توجه با فارسی معادلهای این میگردند. مشاهده
»کیوریتور« واژۀ در مستتر وظایف و نقش کارکرد،
راپوششدهند، واژه این تمامیجنبههای نمیتوانند
بنابرایناینمقالهدقیقاًازمعادلانگلیسیآناستفاده
میکند.بااینتوضیح،وبرایداشتندرکیمشترکو
واحدازواژگانپرکاربردواصلیتحقیقیعنی»کیوریتور«
و»جریانهنری«18بهتوصیفایندومقولهمیپردازیم.
بهکسینسبتداده اصطالحکیوریتوردردنیایهنر
میشودکهبادانشوتجربةهنریخود،آثارهنریرا
درنمایشگاه،گالری،موزهوهرنهادهنریوغیرهنری
وی میگذارد. نمایش به و میکند مدیریت دیگری
همچنینکسیاستکهمیتوانددرطراحینمایشگاهی
وروندخالقهتولیداثرهنرینقشمستقیمومؤثریایفا
نقش و تعریف با ارتباط در .)1۳97 )هوفمان، نماید
زیادی اودستهبندیهای وهمچنینجایگاه کیوریتور
وجودداردکهآنچهارتباطبیشتریباموضوعاینمقاله
»کیوریتور و سازمانی« »کیوریتور دستهبندی دارد،
مستقل«است.منظوراز»کیوریتورسازمانی«)وابستهیا
یاهر و گالریها،موزهها برای سنتی(کسیاستکه
از دسته این میپردازد. کار به دیگر هنری نهاد
و نگهداری اندوختن، در مسئولیتشان کیوریتورها
نمایشابژههایهنریخالصهشدهونقششانوابسته
به سازمانی هر از و میباشد نهاد هر سیاستهای به
به توجه با کیوریتورها، این است. متفاوت دیگری
فعالیت به نهادیکهدرآنمشغول به وابستگیخود
هستند،آزادیکمتریدارندودرنتیجهبروزخالقیتاز
.)Vitkauskaite: 2015( میگردد محدود آنها سوی

گالریها سوی از که هستند کیوریتورهایی آن نمونة
استخداممیشوندویادرموزههادربخشهایبخصوص
مستقل« »کیوریتور مقابل، در مشغولند. فعالیت به
شخصیاستکهوظایفشمحدودبهحفظونگهداری
ابژههاوآثارهنرینمیگرددودررویدادهایهنریبه
شكلبخشیفرایندهایهنریمیپردازد.اینشخصیت
وابستهبههیچنهادخاصینیستوبهعنوانواسطی
برایهنرمند،نهادومخاطبدرنظرگرفتهمیشود.این
دستهازکیوریتورهااغلببهاجرایپروژههایمستقل
پرداختهودرسازمانهایمختلفویانهادهایمجزابه
آن نمونة ،)Graham and Cook 2010( مشغولند کار
کیوریتورهاییهستندکهبرایدوساالنههایمعروفو
ایدهپردازی و فعالیت به مستقل صورت به موزهها
هنری«18 »جریان اصطالح تعریف در میپردازند.
جنبههایمختلفیمیتوانددرنظرگرفتهشود،امابه
طورکلی»منظورازجریانهنری،خیزشهاییاستکه
هنرمنداندارایافقدیدمشترکودغدغههاییكسان
بهوجودآوردهاندوبهدلیلتمایزتكنیكیومحتواییدر
به همزمان، جریانهای و قبلی جریانهای با مقایسه
میشوند. نامگذاری مستقل و هنری جریانی منزلة
جریانهایهنریمیتواندادامهدهندۀجریانهایهنری
قبلویادرامتدادآنهانیزباشد«)باباییفالح،1۳97:
89و90(.جریانهایهنریعموماًیکفراگیرینسبی
بومی حوزههای از جغرافیایی، مختلف حوزههای در
در مهمی نقش و میکنند پیدا بینالمللی تا گرفته
ازآراءوهنرمنداندریکدورانخاص تثبیتبرخی

دارند.

مجزمه یاساگ  ابادایی:  ویاسه های  نمایشیاه 
بزار  ریاگ  بریاانیایی،  و  آمریکایی   واگ تر 

مینیمالیزم
»سازههایابتدایی:مجسمهسازانجوانترآمریكایی
وبریتانیایی«عنواننمایشگاهیاستکهدرسال19۶۶
میالدیبهکیوریتوریکیناستونمکشایندر»جوییش
نمایشگاه از بعد و شد برگزار نیویورک میوزیوم«19
»سفیدسیاه+خاکستری«۲0کهدوسالقبلتر)19۶۴
م.(در»موزۀهنِروادزورثآتنیوم«۲1برگزارشدهبود،
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دومیننمایشگاهعظیمیبودکهبههنرمینیمالیستی
اختصاصداشت)Singsen 2011()شكل1(.اماتفاوتی
»سفید نمایشگاه با ابتدایی« »سازههای نمایشگاه که
سیاه+خاکستری«داشتدرآنبودکهایننمایشگاه
اولیننمایشگاهجامعبرایننوعهنربودوباعثشدتا
)که میشناسیم مینیمال« »هنر بهعنوان ما که آنچه
به میشد(۲۲ شناخته متعددی عناوین با آن از پیش
مخاطبانآمریكاییمعرفیشود)Ibid 2011()بایدذکر
کردکههنرمینیمالیکهمکشایندرآنزمان»هنر
مدرنیستی رویكردهای علیه هنری خواند، جدید«
و انتزاعی«۲۴ »اکسپرسیونیست و گرینبرگ۲۳ کلمنت
بارنت و پوالک۲5 جكسون آن برجستة نمایندگان
نیومن۲۶بود(.اهمیتایننمایشگاهتابدانحدرسیدکه
درسال۲01۴م.کیوریتورمعروفکاستاریكاییینس
هوفمان،۲7نمایشگاهیمشابه،درستدرهمانمكاناما
دیدی با و دیگر«۲8 ابتدایی »سازههای نام با بار این
جهانیتر،یعنیباتمرکزبردیگرهنرمندانفعالازقلم
افتادهآنسالهاکهدرحاشیهونهدرمراکزمهمهنری

.)Wallace 2014(فعالبودندبرگزارکرد
لوسی توسط بار اولین نمایشگاه، این ابتدایی ایدۀ
لیپارد۲9وکیناستونمکشایندرسال19۶5م.زمانی
کههردودر»موزۀهنرمدرن«۳0آمریكامشغولکار
در »هنر مجلة م. 19۶5 سال در شد. خلق بودند،

آمریكا«،۳1مقالهایازباربارارز۳۲رابهچاپرساند
کهدرآنبهگرایشنوظهوریدرمیانهنرمندان
جوانمیپرداخت.البتهباربارارزاینگرایشرا
»اِیبیسیآرت«۳۳خطابکرد.درهمانسال
»ابژههای عنوان با را مقالهای جاد۳۴ دانلد نیز
خاص«۳5بهچاپرسانیدکهبرفضایسهبعدی
آثارهنریتأکیدمیکرد.درونمایةاینمقاالت
هدفی با متفاوت، هنرمندانی آثار مجموعه که
یكسانراشاملمیشد،موردتوجهمکشاینو
که زمانی بعدها باعثشد و گرفت قرار لیپارد
مجسمة و نقاشی بخش کیوریتور مکشاین
»جوییشمیوزیوم«شدنمایشگاهیازآنرادر
 Gasparina( کند برگزار موزه آن در م. 19۶۶ سال
2016(.امانكتهمهمیکهدراینجااتفاقافتادعنوانی

بودکهبرایایننمایشگاهدرنظرگرفتهشد.عنواناین
نمایشگاهپیامدیکهماندیشیگروهیبود،»سازه«۳۶را
سوللویت۳7کهخودازهنرمنداننمایشگاهبودپیشنهاد
دادو»ابتدایی«۳8توسطلیپاردومکشاینانتخابشد

.)Singsen 2011(

و ایده از نمایشگاه این برگزارکنندگان که هدفی
هنرمندان بر تمرکز داشتند نظر در نمایشگاه عنوان
»مینیمالیست«معاصربودوشاملآثاریمیشدکه
هندسی،تختوصنعتیبودند.هدفمکشایننیزبه
از ایندسته ازآنكهطبقهبندی عنوانکیوریتوربیش
بود نوین فرمهای و ایدهها کاوش بیشتر باشد آثار
)URL: 1(.باآنكهایدهاولیهمکشاین،متمرکزبر»هنر

مینیمال«میشد،درپیانتخابهنرمندانازگرایشهای
کارهای کنار در اما مکشاین، و یافت بسط متنوع
کمینهگرایهنرمنداندرمینیمال،مجموعهایازآثار
انتزاعیراهمکهرویكردیمشابهباکارهایمینیمالیستی
این با مرتبط یا و داشتند صنعتی شاخصههای یا و
گنجاند نمایشگاه در نیز را میشدند محسوب جریان
)Singsen: 2011(.اودرمجموعآثارچهلودوهنرمندرا

ازمیانهنرمندانانتزاعیوهندسیگراکهفرمهایخود
بدست صنعتی سرهمبندی تكنیکهای بواسطة را
میآوردندبرایایننمایشگاهانتخابکرد.درمیانآنها
دانلد آندره،۴0 کارل موریس،۳9 رابرت نظیر چهرههایی

شکل 1. نمایی از نمایشگاه »سازه های ابتدایی: مجسمه سازان جوان تر 
آمریکایی و بریتانیایی«. 1966 م. »جوییش میوزیوم«. نیویورك. 

.)Martinique 2019(
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اِلزُورتکلی،۴۲آنتونیکارو،۴۳تونی جاد،َدنفالوین،۴1
به اینک )که وجودیگروویتز لویت اسمیت،۴۴سول

جودیشیكاگوشناختهشدهاست(۴5حضورداشتند.
یكیازمهمترینویژگیهایایننمایشگاهکهتأثیر
ایندستگذاشت، از بررویرخدادهایدیگر مهمی
پشتوانةنظریوفلسفیایبودکهبرایآرایشوچیدمان
ایننمایشگاهدرنظرگرفتهشدهبود.بدینصورتکه
ایننمایشتاحدیازکتاب»پدیدارشناسیادراک«۴۶
موریسمرلوپونتی۴7تأثیرگرفتهبود.بدینلحاظکه»اثر
فضای اشغال در تنها، را اثر شیء«که بهمثابه هنری
پیرامونخالصهکردازاینکتاببهعاریتگرفتهشده
بودوبدینجهت،ایننمایشتأکیدنسبتاًجدیدیرابر
خوانش، این مطابق کرد. ایجاد هنری اثر محیط فضا
براینخستینباربازدیدکنندگانباآثاریمواجهشدند
کهدرپیتعاملبامخاطببودندوازاینرونمایشگاه
آغازگرسبكینودرارائةایدهوآثاردرارتباطبافضاشد
)Ricci 2020()شكل۲(.برهمیناساسمکشاین،با

نمایشگاه اولیه ایده بسط به که آثار تنوع به توجه
انجامیدهبود،ترتیبنمایشآثاررازیِرنامدوهنرمند
طبقهبندیونامگذاریکرد:مجسمهسازآنتونیکارو،۴8
بهعنواننمادسنتمدرنیستیوانتزاعیکهآثارصنعتی
حاضرآمادهمیساختوتونیاسمیت۴9کهنمایشگر
گرایش»هنرهندسی«و»تقلیلی«میشدکهبعدهابه

.)Singsen 2011(هنرمینیمال«شناختهشد«
بردرک تأثیرمهمی نمایشگاه، بههمراه آنچهکه
چارچوبمفهومیومعرفیهنرمندان»هنرمینیمال«
گذاشت،کاتالوگایننمایشگاهبودکهزیرنظرمکشاین
اینکاتالوگبهمنبعی انتشاریافت.بهطوریکهبعدتر
کارل جاد، دانلد نظیر هنرمندانی شناخت برای مهم
آندره،دنفالوینوسوللویتتبدیلشد-هنرمندانی
گام بودند. ناشناخته عماًل نمایشگاه این از پیش که
بعدیکهمکشاینبرایاینرخدادانجامدادتبلیغات
موفقترین از یكی ابتدایی« »سازههای بود. وسیع
نمایشگاههاتاآنزمانازنظررسانهایشدونقدهای
کرد. دریافت رسانهها سوی از هم را مثبتی نسبتاً
افتتاحیهایننمایشگاههمراهبودبادعوتازهنرمندان
شد باعث که هنر مشاهیر دیگر و معروف بازیگران و
الیف«50 »مجلة و شود جلب آن به زیادی توجهات
گزارشپرزرقوبرقیراازاینرخدادبهچاپرساند
)Ibid, 2011(.ایننمایشگاههمچنین،بابازخوردیکه

در»مجلةتایم«،51»نیوزویک«5۲و»آرتنیوز«5۳داشت،
القابینظیر»هنرتقلیلی«5۴رابهخودگرفتودریكی
ازگزارشهایاینمجالتکهمتعلقبهجاناَشبری55
بودهنریخواندهشدکهعالوهبرنگاهبهگذشته،بسیار

پیشروبود.
دستاوردهاینمایشگاه»سازههایابتدایی«فراتراز

شکل 2. نمایی از نمایشگاه »سازه های ابتدایی: مجسمه سازان جوان تر آمریکایی و بریتانیایی«. در این تصویر چیدمان خالقانه و 
نحوة ارتباط مخاطب با فضا و اثر هنری قابل مشاهده است. 1966 م. »جوییش میوزیوم«. نیویورك. 

.)Martinique 2019(
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یکنمایشگاهمعمولیشدوتحوالتمهمیرادرروند
ازهمهمهمترمفهومکیوریتور و نمایشگاهها برگزاری
نه و طراح«5۶ بهمثابه »هنرمند عبارت آورد. بهوجود
الزاماً»خالق«براینخستینباروبهعلتچینشارائه
شدهتوسطکیوریتور،درایننمایشگاهمطرحشد،به
اینمعنیکهایدههایهنرمندوارتباطآنبافضاتنها
بهتصمیمهنرمندختمنمیشدومتكیبهنتیجهنهایی
بود-ایدهایکهتصمیمکیوریتورنیزدرآننقشداشت.
و »مستندنگاری«57 مسئلة همچنین، نمایشگاه، این
اهمیتآندرکارکیوریتوررابراینخستینبارمطرح
نوع به وابسته آثار نوع این ارائة نحوۀ ساخت،چراکه،
چیدمانبهکاررفتهونوعتعاملبافضاینمایشگاهبودند
Gaspa-( وباپایانآنکارکردخودراازدستمیدادند
که کارهایی مجموعه صورت هر در .)rina 2016

»سازههای نمایشگاه کیوریتور عنوان به مکشاین
ابتدایی«ازطراحیایدهتااجراوفرایندپسازآنبهکار
گرفتتعریفمتفاوتیازکیوریتوررابهنمایشگذاشت
از نمایشگاههایهنریپس از بسیاری برای الگویی و
خودشد،مکشاینمفهوموکارکردکیوریتورراازیک
و برد فراتر »نمایشگاهگردان« و »جمعآوریکننده«
یک فقط نه آن حاصل و بخشید قوام را آن جایگاه
نمایشگاهبلكهکمکبهجریانگرفتن»هنرمینیمال«

درگفتمانهنریدهه19۶0م.وپسازآنبود.

برای  بزاری  ی.ت  وتراتیک،  1996  نمایشیاه 
وهنر رابله ای،

نمایشگاه»ترافیک«بهکیوریتورینیكوالبوریودر
نخستین فرانسه، بوردو«58 سیاِیپیسی »موزۀ
نمایشگاهیاستکهبهبررسیوجهتدهیهنردهة
1990م.اختصاصدارد.درایننمایشگاهبودکهمنتقد
هنروکیوریتورفرانسوینیكوالبوریوبراینخستینبار
توضیح برای ارتباطی«59 »زیباییشناسی اصطالح از
کارهایهنرمندانشرکتکنندهدرآناستفادهکردو
بعدازآندرسال1998م.درکتابیبههمیننام،این
از بهیكی رابسطوگسترشداد.کتابوی اصطالح
تأثیرگذارتریننوشتههایقرنبیستممبدلشدومبانی
نظریهپردازیبوریودرکتابشازخاللهمیننمایشگاه

از پیش بوریو، نیكوال .)Wallace 2014( گرفت شكل
نمایشگاه، این کیوریتوری و سازماندهی ایدهپردازی،
به فرانسه جدید«۶0 »هنر مجلة در ویراستار، بهعنوان
نمایشگاه هنرمندان با همانجا و بود مشغول فعالیت
از نمایشگاههایی تحتتأثیر وی شد. آشنا »ترافیک«
جملهنمایشگاِهبدونعنوانی)1991(کهدرآنفلیكس
به را خود آبنباتهای چیدمان تورس۶1 گونزالس
نمایشگذاشتوهمچنینیکنمایشگاهبدونعنوان
را نمایشگاه تیراوانیجا۶۲ دیگری)199۲(کهریرکریت
تبدیلبهیکآشپزخانهبرایسروغذاکردهبود،بهفكر
عنوان یک تحت را هنرمندان از گروه این تا افتاد
مشخصودرقالبیک»جریانهنری«معاصرمعرفی
کند)Ryan 2009(.ایدۀمرکزیبوریوبرایپرداختنبه
اینهنرمندان،دغدغهمندنبودنفیلسوفانومنتقدان
درارتباطباهنردهة1990م.وهنرمعاصربودودر
مقامکیوریتوربهدنبالشكلدادنبهنمایشگاهیبودکه
 Gali( ارتباطی«خطابمیکرد »زیباییشناسی را آن
2015(.اوخودشمنظوراز»زیباییشناسیارتباطی«را

اینگونهشرحمیدهد:
زیباییشناسیارتباطیمجموعهایازفعالیتهای
هنری]است[کهازنظرتئوریوعملیبرروابط
هنری اثر خلق برای اجتماعی زمینة و انسانی
بیشترازفضاهایمستقلوخصوصیتأکیددارد.
ایجاد ارتباطی« »زیباییشناسی هدِف ]...[
موقعیتیاجتماعیاستکهتجربةمخاطبازآن
محیطاجتماعی،تبدیلبهاثریهنریشود]ودر
تجربة این فراهمکننده هنرمند، نقش واقع[

اجتماعیاست)وزیریبزرگ،1۳99(.
برای ارتباطی« »زیباییشناسی برچسب واقع، در
تشریحگرایشاتهنریاستکهبراساسروابطانسانیو
این بر میپردازند. هنر خلق به اجتماعی زمینههای
اساس،هنرمندان،دراینبستر،بیشتربه»تسهیلگر«
درجهتدرکهنرازسویمخاطبتبدیلشدهودیگر
»خالق«یكتایاثرهنرینیستند.هنرنیزدراینمیان
بهاطالعاتیمبدلمیشودکهمیانمخاطبوهنرمند
نقش حتی هنرمند بدینترتیب، و شده بدل و رد
هر به .)Smith 2012( میگیرد عهده به را کیوریتور
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زمینة در تالشها اولین از یكی »ترافیک«، ترتیب،
دهه هنر نامگذاری و جهتدهی بررسی، طبقهبندی،
را ارتباطی« »هنر اصطالح توانست که بود م. 1990
برایایندستهازآثارتثبیتکند.تاپیشازآنمعموالً
آثارهنرمندانزیرمجموعة»هنرارتباطی«راباعناوینی
چون»هنرمفهومینو«،۶۳»فلوکسوسنو«۶۴ویا»پست
این کیوریتور دید از که میشناختند فلوکسوس«۶5
برای دقیقی معیار و عنوان نمیتوانست نمایشگاه
دستهبندیاینآثارباشد.درنهایت،نمایشگاه»ترافیک«
باجمعیازبیستوهشتهنرمندشكلگرفتکهدرآن
لیام نامهاییمانندریرکریتتیراوانیجا،فیلیپپارنو،۶۶
ونسا کاتالن،۶9 ماریزیو هیوگه،۶8 پیر و گیلیک۶7
دیده دیگران و جاکوبسن71 پلنج هنریک بیكرافت،70
فعالیتشان، نوعهنرمندانوسابقة به باتوجه میشد.
بواسطهی که بود آثاری نمایش نمایشگاه، این هدف
و هنرمندان اجماع تعاملی، رویدادهای و چیدمان
هرچند اساس، این بر سازد. سهل را شرکتکنندگان
هنرمندانانتخابشدهوشرکتکنندهدرایننمایشگاه
هیچ نشانهشناسی یا و موضوعی سبكی، لحاظ از
اشتراکینداشتند-چیزیکهبعدهاموردانتقادمنتقدان
قرارگرفت-اماآنچهمیانتمامیآنهایكسانبودومد
افق در مشترک جنبة داشت، قرار آن کیوریتور نظر
نظریوعملیفعالیتهایهنریآنهابودکهارتباطو
تعاملبامردمومخاطبانراشاملمیشد؛آثارآنها،
الگوهای ازرسانههاودربرگیرندۀ شاملطیفوسیعی

تبادالتاجتماعیمیشدکهدرتعاملبامشاهدهکنندگان
دردرونتجربههایزیباییشناسانهوطیفرایندارتباطی

.)Bourriaud 1996(ومعاشرتیصورتمیگرفت
این برای کیوریتوری برنامهریزیهای از یكی
نمایشگاه،کنارهمقراردادنهمةبیستوهشتهنرمند
شرکتکنندهدرایننمایشگاهطیدوهفتهبودتابتوانند
و ایدهها،خوردن باب در بهصحبت کنارهمدیگر در
آشامیدن،آمادهسازی،سازماندهیوچیدمانکارهای
مختلفوزندگیبپردازند.اهمیتاینکنارهمبودنها
که بود جهت این از بوریو برای هنرمندان اجتماع و
موضوعومحوریکهنمایشگاهحولآنبرپامیشدبه
تمامی و داشت تأکید انسانها« میان روابط »فضای
اینهاپاسخیبهرواجمسئلة»تعامل«درهنرمعاصربود
از یكی جاکوبسن پلنج هنریک .)Freedman 1996(

هنرمندانایننمایشگاه،دربارۀاینفضادروبسایتخود
نوشت)شكل۳(:

هدفآنبودکهمابهمدتدوهفتهدراینمحیط
زندگیکنیموبازدیدکنندگانبتوانندبامادراین
»جامعةجایگزین«مالقاتکنندودربارۀمفاهیم
اینآثاروهمچنینسایرالگوهایجایگزینجامعه
بحثکنند.بااینوجود،پسازافتتاحیهکهبهسه
و رویدادها تمام پایان از پس و انجامید روز
نمایشها،نمایشگاهبهیکنمایشگاهکاماًلسنتی

.)Jakobsen 1996(تغییرشكلداد
»ترافیک«، نمایشگاه ایدۀ شد ذکر که همانطور
مناسبباچارچوبنظریبوریووبرپایةتعاملمخاطب،
اثرهنریوهنرمندشكلیافتهبود،درنتیجهویمبنای
»هنر »دادا«،7۲ چون جنبشهایی بر را خود کار
و هنرمندان آثار و »مینیمالیست« مفهومی«،7۳
و »فلوکسوس«75 کیج،7۴ جان مانند گروههایی
رویدادهایآلنکاپرو7۶استوارکردبااینتفاوتکهدر
اثرهنری نقشمحوریدرشكلگیری اینجامخاطب
مسئلة به مینیمالیستی« »هنر مثال، بهعنوان دارد.
نگاه پدیدارشناسانه امری عنوان به مخاطب مشارکت
میکرد،درحالیکهایننمایشگاهوهنردهة1990م.
بهاینموضوعازلحاظعملیپرداختهوبهاستفادۀازآن
همین بر نیز »ترافیک« عنوان انتخاب بود. معطوف

شکل 3. »ترافیك«. 1996 م. نمایی از فعالیت های صورت گرفته در حین برگزاری 
نمایشگاه. »موزة هنر معاصر سی اِی پی سی بوردو«.

.)Jakobsen 1996(
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اساسصورتگرفت،چراکه،هدفنمایشگاه،مشارکتو
کنشورزیمخاطببود؛»ترافیک«نمایانگرمحوشدن
در روزمره »ترافیک« و موزه »مقدس« فضای بین مرز

.)Verzotti 1996(حجمتعامالتوگستردگیآثاربود
نیكوال توسط بامقدمهایکه نمایشگاه این کاتالوگ
بوریونوشتهشد،تبدیلبهیكیازاولینمتنهاییشدکه
گردآوری و م. 1990 دهة در هنر نامگذاری مسئلة به
مجموعهایازهنرمندانتحتیکعنوانواحدمیپرداخت؛
برای ارتباطی«که برچسب»زیباییشناسی تاجاییکه
با شد، استفاده نمایشگاه این کاتالوگ در بار نخستین
تأکیدبرروابطاجتماعیومشارکتمخاطبدرایجاداثر
هنری،پسازایننمایشگاهبهیكیازمفاهیمجدانشدنی
شد تبدیل معاصر هنر باب در صحبت و تشریح برای
)Wallace 2014(.هرچندایننمایشگاهنتوانستنقدهای
مثبتیراازمنتقداندریافتکند.عمدهنقدهاییکهبهاین
نمایشگاهشد،انتخابموزه،عدمتطابقآثاربافضایموزه
وعدمهماهنگیتكنیكیورسانهایمیانآثارراهدفقرار
و اینرویكرد بودن پیشتاز نشانگر، اینها تمامی و داد
عدمپذیرشودرکآنازسویجامعةهنریبود؛باآنكه
ایننمایشگاه،دغدغةخودرابرنامگذاری،معرفیوتشریح
بخشیازهنردههی1990م.گذاشتهبود،بسیاری،ایدۀ

به »جامعه« با وی که »تعاملی« و نمایشگاه کیوریتور
دنبالآنبودرابرایتشریح»هنرجدید«آندورانمبهم
ارزیابیکردند؛برخینیزانتخابفضایموزهودیوارهای
نامناسب هنری چنین ارائة برای آن سنگی و سترگ
دانستند)Tsingou 1996(.درنهایت،علیرغمنقدهایی
نمایشمطرح مكان بهعنوان موزه انتخاب برچرایی که
شد،امابوریوبههدفخودرسیدوآنتبدیلفضایموزه
ازآنپس بود.آنچهکه تعاملوزندگی برای بهمكانی
بخشیجداییناپذیردرروندآموزشموزههاشد)هرچند
بهصورتهای آن از پیش و نبود تازهای اینرخداد که
دیگریتوسطکیوریتورهاومدیرانپیشرویموزههاانجام
مبانی که ارتباطی« »زیباییشناسی نظریة بود(. شده
شكلگیریایننمایشگاهبود،توانستمجموعهایازآثاررا
تبعآن به ارتباطی«دستهبندیکندو زیرعنوان»هنر
توانستیکجریانهنریرامعرفیونامگذاریکندکهبه

یكیازجریانهایاصلیهنرمعاصرتبدیلشد.

نمایشیاهی  الیوی  وو  کلی  مشخصات  برریی 
ارائه شده

دراینبخشدرجهتبررسیکارکیوریتوریانجام
فرایندهای و کلی مشخصات نمایشگاه، دو در شده

نمایشگاه»ترافیک« نمایشگاه»سازههایابتدایی:
مجسمهسازانجوانترآمریكاییو

بریتانیایی«

مشخصهها

گروهی/چیدمان گروهی/چیدمان نمایشگاه/نوعنمایشگاه

199۶م. 19۶۶م. سالبرگزاری

موزه موزه مكان

کیوریتورمستقل:برمبنایاطالعات
موجودوارائهشده)آنكهانتخابمكانی
بهعنوانموزهازسویکیوریتورمورد

انتقادمنتقدانقرارگرفتهبود(.

کیوریتورسازمانی:کیوریتوربخشنقاشی
ومجسمة»جوییشمیوزیوم«

نوعکیوریتور

نامگذاریوشكلبخشی»هنررابطهای« معرفیوشكلبخشی»هنرمینیمال« دستاوردنمایشگاهها

غالباًمنفی غالباًمثبت نقدها

جدول 1. مشخصه های نمایشگاه های »سازه های ابتدایی: مجسمه سازان جوان تر آمریکایی و بریتانیایی« و »ترافیك«. )نگارندگان(.
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نمایشگاهیدرقالبجدولیارائهشدهاستتابابررسی
مشخصههایکلیوظاهری،بهآشكارسازیکنشهای
به )1 )جدول در باشد. یاریرسان کیوریتوری
مشخصسازیومقایسةنوعنمایشگاهها،سالومكان
و دستاوردها آن، نوع و کیوریتور حضور برگزاری،
مشخصههای تا شده پرداخته شكلگرفته، نقدهای
ظاهرینمایشگاههادریکمجموعهقابلرویتباشند.

به  ِ وهی  شک ور  کیوریاوری  نقش  تحلیِ 
 ریاگ های هنری

اینكه علیرغم شده، اشاره نمونههای به توجه با
موزه در دو هر - است مشابه نمایشگاه دو هر مكان
برگزارشدهاند-ونوعکیوریتورمتفاوتمیباشد-یک
کیوریتورسازمانینمایشگاِه»سازههایابتدایی«ویک
راسازماندهی نمایشگاِه»ترافیک« کیوریتورمستقل
و برنامهریزی روند در کیوریتورها، لیكن، - کردهاند

برگزارینمایشگاههاازویژگیهایمشترکیبهرهبردهاند
کهمنجربهجریانسازیدرهنرزمانخودشانشد.آنچه
است، نمایشگاه دو هر کیوریتورهای مشترک وجه که
آشناییباقلمرویهنروجریانهاینوظهوراستکهاین
تواناییرابهآنهامیدادتاآثاروفعالیتهایهنرمندان
موردنظرخودرارصدوپیگیریکنندوبراساسنقدها،
یک بر میشد، احساس که کمبودهایی و مشاهدات
حیطهیمشخصتأملوتمرکزکنند،سپسبهشناسایی
ظرفیتها،ایدهپردازیوبرنامهریزیبرایشكلدهیبه
یکجریانهنریبپردازند.برایدستیابیبهاینمهم،هر
یکازکیوریتورهابههدفگذاریوبرنامهریزیمنظمو
مدونیپرداختندوتمرکزویژهایبهفضاونحوۀچیدمان
ونوآوریدرارائهآثارداشتند،بهاینصورتکهبهمنظور
ایجادیکنظمهماهنگ،بهصورتهدفمندازهنرمندان
منتخبدعوتکردندوزیریکعنوانمشخص،براساس

یکنظامتئوریکآثارشانراارزیابیوارائهکردند.

نمایشگاه»ترافیک« نمایشگاه»سازههایابتدایی:
مجسمهسازانجوانترآمریكاییو

بریتانیایی«

فرایندهاینمایان

شكلگیریایدهبراساسمشاهدات،تجربههایپیشینو
فقداندرنظریهپردازیدرارتباطباهنردهه1990م

شكلگیریایدهبراساسنقدها،
نوشتارهاومشاهدات

1

انتخابعنواندرجهتایده انتخابعنواندرجهتایده ۲

تعیینهدف تعیینهدف ۳

تعیینمكان)برمبنایآنكهنوِعکیوریتورمستقلبوده
است(.

انتخابهنرمندان ۴

انتخابهنرمندان بسطهدفوایدۀنمایشگاه 5

ارائةچارچوبنظریبرایتبیینگرایشها،رویكردهاو
مهارسبکهایموجودومتنوعدرآثار

بهرهگیریواثرپذیریازنظریاتفلسفه
پدیدارشناسیدرراستایچیدمان

نمایشگاه

۶

اتخاذشیوۀمتناسبباچارچوبنظری انتخابشیوهومدیریتساختاروچینش
نمایشگاهمتناسبباچارچوبنظریودر

جهتکنترلتنوعموجوددرکارها

7

انتشارکاتالوگنمایشگاه انتشارکاتالوگنمایشگاه 8

_____ تبلیغاتگسترده 9

جدول2. فرایندهای نمایان کیوریتوری در نمایشگاه های »سازه های ابتدایی: مجسمه سازان جوان تر آمریکایی و بریتانیایی« و »ترافیك«. )نگارندگان(.



43

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� تِیی  نقش و  اییاه کیوریاور ور ترایند شکِ گیری  ریاگ های هنری م اصر

که شد مشاهده همچنان نمایشگاهها این در
کیوریتورهادرراستایاستحكامبخشیدنبهنمایشگاه،
اهمیت نظریمشخص بهیکچارچوب اندازه، تاچه
میدادندوبهپشتوانهمبانیفلسفیویانظریهپردازیدر
ارتباطباگرایشهنریارائهشده،ساختارنمایشگاهرااز
لحاظتئوریکقوامبخشیدند.درادامه،کیوریتورها،به
از بهرهگیری با سازند، منتقل را ایده آنكه جهت
شیوههایاجراییوگردانندگیخاص،بهنحوۀ»ایجاد
ارتباط«بامخاطبتوجهکردهودرجهتانتقالمفاهیم
منبعی بهعنوان کاتالوگ و انتشارات به رویكردها و
اهمیت نمایشگاه پیچیدگیهای درک برای اثربخش
دادند.همچنین،مشاهدهشدکهدرارتباطبانمایشگاه
تبلیغات به چگونه آن کیوریتور ابتدایی« »سازههای
گستردهارجنهادهوبابهرهگیریازتأثیراترسانهها-
حول را مثبتی نقدهای - غیر چه و تخصصی چه
و باعثگستردگی بدینترتیب و داده نمایشگاهشكل
تثبیتیکجریانهنریشدهاست.در)جدول۲(روند
»سازههای نمایشگاههای در شده طی کیوریتوری

بهصورتخالصه اجرا تا ایده از و»ترافیک« ابتدایی«
قابلمشاهدهاست.

کیوریاور به مثابة مؤلفی  ریاگ یاس
دو بهعنوان بوریو، نیكوال و مکشاین کیناستون
الگویکیوریتوریموفقدرعرصهجریانسازیدرهنر
معاصرنشاندادندکهکیوریتورچگونهمیتوانددرمقام
یکمؤلفبهخلقنظریهوجریاندرهنرمعاصربپردازد.
یک شكلگیری که داشت دور نظر از نباید هرچند
در که است وابسته بسیاری عوامل به هنری جریان
جهانامروزیكیازآنهانیزبهنقشکیوریتورمیتواند
از یكی میتوان را کیوریتور بنابراین باشد. مرتبط
هنری جریانهای شكلگیری در کلیدی مؤلفههای
با میتواند کیوریتور که معنی بدین دانست. معاصر
به ساختاری، و مفهومی چارچوب خلق ایدهپردازی،
درونمایهی با ارتباط در برنامهریزی و سیاستگذاری
مفهومیومحتواییوالبتهساختاریکنمایشگاهبپردازد.
در کیوریتور شد، مطرح آنچه اساس بر بدینترتیب،

جدول 3. ویژگی های حرفه ای کیوریتور در راستای شکل بخشی به جریان های هنری. )نگارندگان(.

ویژگیها ردیف

آشناباعرصةهنروجریانهاینوظهور 1

رویت،رصدوپیگیریکارهاوفعالیتهایهنرمندان ۲

تأملوتمرکزبریکاتفاقخاصهنری ۳

هدفگذاریوبرنامهریزی ۴

توجهبهفضاونحوۀچینش 5

نوآوریدرارائهوپایبندنبودنبهشیوههایسنتی ۶

آشنابانظریهپردازیهایفلسفیدرجهتایجادمبنایینظریوحتیعملیبراینمایشگاه 7

آشناباشیوههایاجرایی،گردانندگیوهدایتگری 8

توجهبهروشهایارتباطی 9

اهمیتدادنبهنشریاتوکاتالوگنمایشگاهیبرایایجاددرکصحیحازنمایشگاه 10

توجهبهمخاطبعاموخاص 11

تعاملصحیحبارسانههاوتوجهبهتبلیغات 1۲
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ارائة بازمانبندیدرستومناسبدرجهت مجموع،
ایده،وجودبرنامهودستورکارمشخص،پشتیبانییک
وجود نوآوری، و خالقیت محكم، نظری چارچوب
کاتالوگیجامعدرجهتدرکپیچیدگیهایاهدافو
آثارنمایشدادهشده،بهرهگیریازرسانههایعمومیو
حول جدی نقدهای شكلگیری راستای در تخصصی
و مخاطب به توجه چون عناصری دیگر و نمایشگاه
جریانهای ایجاد در مهمی نقش میتواند هنرمند،
در که داشت دور نظر از نباید باشد. داشته هنری
روند در کیوریتور جایگاه و نقش مشخصسازی
شكلگیریجریانهایهنری،نوعنمایشگاه»گروهی«
یا»انفرادی«ونوعکیوریتوراینكه»سازمانی«باشدیا
به توجه با لیكن میکند. ایفا مهمی نقش »مستقل«
مراحلوفرایندبرگزارینمایشگاههاازشروعتاپایان
چه و »سازمانی« کیوریتور چه که شد مشخص
»مستقل«درنمونههایاشارهشدهدرایدهپردازیواجرا
استقاللعملداشتهودرتمامیمراحلکاراعمالنظر
کردهاند.اماچنانچهنهادیاسازمانیبرایخلقیامعرفی
یک»جریانهنری«ازیککیوریتوردعوتمیکندویا
کیوریتورمستقاًل،خود،تصمیمبهگردهمآوریومعرفی
یکجریانهنریمینماید،تسلطکیوریتوربرهریک
ازمراحلطیشدهضروریاست.ویژگیهایفعالیتهای
کیوریتورینیز،باتوجهبهآنكهدرهردوالگویتحلیل
از برآمده مؤلفههای و مشاهدهاند قابل مقاله در شده
آنها،میتواندبهمنظوربرنامهریزیبراینمایشگاههای
نیز هستند هنر در جریانسازی دنبال به که هنری
تعمیمدادهشود،درنتیجه،درطییکجدول)جدول
۳(بهصورتخالصهارائهشدهاندتاویژگیهایحرفهای

کیوریتور)ی(براساسالگوهایموردینمایانگردد.

نایجه گیری
مطالعةمقولةکیوریتوریونحوۀتأثیرگذاریآنبر
هنری عرصة در هنری جریانهای شكلگیری روند
هرچه مطرحشدن و یافتن اهمیت باتوجهبه جهان،
بیشترکیوریتوردربسترهنرمعاصرایرانوضرورتهایی
کهپیشترمطرحشداهمیتیافتهوبراینمبنااین
دادهاست. قرار اینموضوع بر را تمرکزخود پژوهش

بررسیهایاینپژوهشروشنساختکهکیوریتوربه
صورتکلیمیتوانددرشناسایی،معرفی،گسترشو
جایگاه در و داشته نقش هنری جریان تثبیت سپس
و صحیح تصمیمگیری و مدیریت با نمایشگاه، رهبر
بهموقعوبهرهگیریوتعاملبادیگرارکانواسطدنیای
هنر،یکعاملمهمدرفرایندشكلبخشیبهجریانهای
اصلیترین از یكی بهعنوان کیوریتور باشد. هنری
شخصیتهایواسطدردنیایمعاصرهنر،درراستای
مطالعات با باید هنری، جریانهای ایجاد و شناسایی
به رجوع همچنین و گوناگون حوزههای در فراگیر
هنرمندان شناسایی به تخصصی، انتشارات و رسانهها
پرداختهوپیگیرفعالیتهایایشانباشد.چراکه،چنانچه
مشخصشد،کیوریتور،باپیگیریفعالیتهنرمندانو
شناسایی باعث ایشان هنری گرایشهای در تأمل با
جریانهنریمیگرددوبدینوسیلهکیوریتور،باتأمل
درگرایشهایهنریهنرمندانومرتبطساختنآنها
بامبانیتئوریک،زمینهرابرایخلقیکجریانهنری
معرفی جهت در همچنین کیوریتور میآورد. فراهم
نهاد میان مستقیماً که کسی مقام در هنری، جریان
هنری،هنرمندومخاطبدرفعالیتاستوباتوجهبه
آنكهرسانةنمایشگاهرابرایعرضهونمایشدراختیار
اشكال به نمایشگاه صحیِح مدیریِت با میتواند دارد،
گوناگون،ماننددعوتازصاحبنظران،اصحابرسانهو
شخصیتهاینمادینبهمعرفیجریانهنریبپردازد.
درادامه،باتوجهبهآنكهکیوریتوردرزمینهیشناسایی
ومعرفییکجریانهنریعاملیمهممحسوبمیگردد
وبادرنظرگرفتنآنكهبخشیازفعالیتویدرتعامل
بامخاطبعاموخاصخالصهمیگردد،ازاینجهت
بهمانند هنر ارکان دیگر با صحیح تعامل با کیوریتور
رسانههایتخصصیوعمومی،منتقدان،مجموعهدارانو
نهادهایهنری،میتواندباعثایجادنقدهاوبحثهایی
حولنمایشگاهشدهودرجهتگسترشآننیزمؤثر
کیوریتور، اینها، تمامی نظرگیری در با شود. واقع
همچنین،بااقداماتیکهدرجهتشناسایی،معرفیو
واقع در میدهد، صورت هنری جریان یک گسترش
زیرساختهایالزمرابرایتثبیتهنرمنداندخیلدر
جریانوخودجریانهنریتقویتمیسازد.باتوجهبه
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زمینة در پژوهش این پیشنهاد شد، مشخص آنچه
بررسی و الگوها از قسم این درونیسازی اجرایی،
جهت در آن تأثیرات و کیوریتوری مقولة همهجانبة
کاربستآندرعرصةهنرایراناست.درزمینةپژوهشی
ارکان اثربخشی عدم چرایی تا میگردد پیشنهاد نیز
واسطیچونکیوریتوردربسترهنرایرانموردبررسی
اینجنبه از بیشتر هنری نمایشگاههای و گرفته قرار
موضوع، این به توجه با تا گیرند قرار بررسی مورد
مطرحسازیوعرضةهنرمعاصرایرانهمگامباجهان

حرکتکند.

پی نوشت ها
1. Curator
2. Globalization
3. Biennial or Biennale

طرزنگارشآنبستهبهپیشینةفرهنگیفردمتغیراست.
4. Primary Structures: Younger American and 

British Sculptors
5. Traffic
6. Minimal art
7. Relational art
اینمفهومدرواقعگونهای»هنرتعاملی«استکهبر»زمینههای

اجتماعی«تولیداثرتأکیددارد.
8. Mediator
9. Cultural Diamond 
10. Victoria D’Alexander )b. 1959(
نویسندهواستادجامعهشناسیومدیریتهنریدردانشگاه

»گلداسمیتز«لندن
11. Freelance or Independent curator
12. Institutional curator
13. Gonca Aslan

محققهنریاهلترکیه
14. Cagri Bulut

استاددانشگاهوپژوهشگراهلترکیه
15. Ieva Vitkauskaite

پژوهشگرهنردرزمینةهنرهایدیداریواجرایی
16. Kynaston McShine (1935-2018)
یكیازکیوریتورهایمطرحعصرحاضرکهدرشناساندنهنر

معاصرتالشبسیارکردهاست.
17. Nicolas Bourriaud )b. 1965(

کیوریتورونظریهپردازفرانسوی

18. Art movement
19. Jewish Museum
20. Black White + Gray
21. Wadsworth Atheneum Art Museum
ABC «art«،»Object art«،۲۲.درآغاز،اینشكلازهنررا
Literal-«و»Reductive art«وهمچنین»Cool art

ism«خطابمیکردند.
23. Clement Greenberg )1909-1994(

منتقدهنرقرنبیستم
24. Abstract Expressionism
25. Jackson Pollock )1912-1965(
»اکسپرسیونیست جنبش پیشگامان از - آمریكایی نقاش 

انتزاعی«
26. Barnett Newman )1905-1970(
»اکسپرسیونیست جنبش پیشگامان از - آمریكایی نقاش 

انتزاعی«
27. Jens Hoffmann (b. 1974)
28. Other Primary Structures
29. Lucy Lippard )b. 1937(

نویسنده،منتقدهنر،فعالوکیوریتورآمریكایی
30. The Museum of Modern Art - MOMA
31. Art in America
۳۲.باربارارز)19۳۶-۲0۲0م.(»Barbara Rose» مورخ
هنر،منتقدهنر،کیوریتورواستاددانشگاِهاهلآمریكابود
بهویژه آمریكا، بیستم قرن هنر حول اکثراً فعالیتش که
همچنین و انتزاعی« »اکسپرسیونیسم و »مینیمالیسم«

هنراسپانیامتمرکزبود.
33. ABC art
34. Donald Judd )1928-1994(

هنرمندآمریكاییـفعالدرسبک»مینیمالیسم«
35. Specific Objects
36. Structure
37. Sol LeWitt )1928-2007(
هنرمندآمریكایی-پیشگامدردوجنبش»هنرمفهومی«و

»هنرمینیمال«
38. Robert Morris )1931-2018(

هنرمندآمریكایی-ازچهرههایشاخص»هنرمینیمال«
39. Carl Andre )b. 1935(

هنرمندمینیمالیستیآمریكایی
40. Donald Judd )1928-1994(

هنرمندآمریكاییـفعالدرسبک»مینیمالیسم«
41. Dan Flavin )1933-1996(
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هنرمندآمریكایی-هنرمندمینیمالیستی
42. Ellsworth Kelly )1923-2015(
»هنر و »هنرکنارهبارز« زمینة در که آمریكایی هنرمند 

مینیمال«فعالبود.
43. Anthony Caro )1924-2013(
سرهمبندی بیشتر آثارش ـ انگلیسی انتزاعی مجسمهساز 

»حاضرآمادههایصنعتی«بودند.
44. Tony Smith )1912-1980(
نظریهپرداز و هنرمندتجسمی،مجسمهساز»مینیمالیستی«

هنری
45. Judy Gerowitz, now known for Judy Chi-

cago )b. 1939(
هنرمندونویسندهفمینیستی

46. The Phenomenology of Perception )1945(
47. Maurice Merleau-Ponty 

)1961-1908(فیلسوففرانسوی
۴8.انتخابآنتونیکاروبهعنوانیكیازبخشهایایننمایشگاه
بهدلیلنوعصنعتیآثارشونحوۀارائةآنبود.چراکه،وی،
عرضه مخاطبان به بیواسطه و پایه بدون را خود آثار

مینمود.
هنرمند اولین بهعنوان غالباً آنكه علت به اسمیت، تونی .۴9
مجسمهسازمینیمالیستیشناختهمیگردد،بهعنوانیكی

ازبخشهاینمایشگاهانتخابشد.
50. Life magazine
51. Time magazine
52. Newsweek 
53. ARTnews
54. Reductive art
55. John Ashbery )1927-2017(

شاعرومنتقدهنرآمریكایی
56. Artist as designer
57. Documentation  
58. CAPC musée d’art contemporain de Bor-

deaux
59. Relational Aesthetics
60. New Art
61. Félix González-Torres )1957-1996(

هنرمندتجسمیکوبایی-آمریكایی
62. Rirkrit Tiravanija )b. 1961(

هنرمندهنرهایمعاصرتایلندی
63. Neo-conceptual art
64. Neo-fluxus

65. Postfluxus
66. Philippe Parreno )b. 1964(

هنرمندفرانسویچندرسانهای
67. Liam Gillick )b. 1964(

هنرمندهنرهایمعاصربریتانیایی
68. Pierre Huyghe )b. 1962(

هنرمندفرانسویچندرسانهای
69. Maurizio Cattelan )b. 1960(
هنرمندایتالیایییكیازبنامترینوجنجالیترینهنرمندان

هنرمعاصر
70. Vanessa Beecroft )b. 1969(

هنرمندایتالیایی-آمریكایِیمعاصروفعالدر»هنراجرا«
71. Henrik Plenge Jakobsen )b. 1967(

هنرمنددانمارکیـتبارچندرسانهایومفهومی
72. Dada
73. Conceptual art
74. John Cage )1912-1992(

نظریهپرداز،هنرمندوفیلسوفآمریكایی
75. Fluxus 
76. Allan Kapro )1927-2006(

نقاشآمریكاییوپیشگامدرایجادمفاهیم»هنراجرا«

کاابنامه
باباییفالح،هادی)1۳97(.جریانسازیهنرینگارخانههادر

ایران.تهران:انتشاراتامیرکبیر.
پاکباز،رویین.)curator.)1۳95.درفرهنگاصطالحاتهنری
واَعالمهنرمندان:دوسویهچ۳)۴7(.تهران:انتشاراتفرهنگ

معاصر.
پوریامهر،الهام.)1۳95(.»تحلیلگفتمانکیوریتینگدرهنر
معاصرایران«.پایاننامةدکترایتخصصی.گروهپژوهشهنر.

دانشكدۀهنر،دانشگاهالزهرا)س(.
تطبیقی »مطالعه .)1۳97( رودابه. باقرینژاد، تنكرمی
نمایشگاهگردانیدرایرانوغربباتأکیدبرنقشاجتماعی
هنر«.پایاننامةکارشناسیارشد.گروهپژوهشهنر.دانشكدۀ

هنر،دانشگاهالزهرا)س(.
شاکر،وحیدوگودرزی،مصطفی.)1۳9۶(.مقدمهایبرمطالعة
بازارمالیواقتصادیهنرهایتجسمیمعاصرایراندرسه

دهةاخیر.تهران:انتشاراتمهرنوروز.
صفا. افرا ترجمة امروز. هنر الفبای .)1۳97( ینس. هوفمان،

تهران:چاپونشرنظر.
Aslan, Gonca, & Cagri Bulut. “The Role of Curator 
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