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وتقدير شكر

املعارص، الفن تناولت التي األدبيات من كبري جزء ضد موقًفا يتبنَّى الكتاب هذا أن حني يف
الذين األشخاص لكافة تقديري خالص عن أعربِّ أن وأود منها، جزءًا يشكِّل بالطبع فإنه
كنقطة الرؤية هذه يستخدم أن عىل القارئ أحثَّ أن أود كما املراجع، قسم يف أدرجتهم
يسعني لم التي املوضوعات حول املفصلة التحليالت من مزيد عن البحث نحو انطالق

الكتاب. هذا يف بإيجاز تناولها سوى
واألساتذة بالفنانني جمعتني التي املحادثات من االستفادة جلَّ استفدُت لقد
بمعهد والطالب العمل زمالء الخصوص وجه وعىل املعارض، ومرشيف اد والنقَّ الجامعيني
يل قدَّمتا اللتني روبيزك وهايال جيمس سارة إىل الشكر بجزيل ه وأتوجَّ للفنون. كورتولد
وتحديًدا أكسفورد، جامعة بمطبعة العاملني كل إىل بالشكر أتوجه كذلك بحثي، يف العون

املرشوع. هذا دعمت التي ريف كاثرين





األول الفصل

حرية؟ منطقة

تمثِّل أنماط يف الشعر تمشيط البرشي: للجسد املعارصين الفنانني استخدام يف بدايًة فكِّْر
تمثيل يف لوضعه الفنان جسد من نتفه أو بساط، داخل نسجه أو الصينية، الحروف
فوق بنفسه الفنان ألحقها جروح من الدم تقطري الفنان؛ والد لجثمان صغري شمعي
— اللوحات فوق عالمات وضع لنفسه؛ نصفي تمثال صنع يف استخدامه أو الرسم، لوحة
أدائي؛ كفن تجميلية جراحات إجراء فوقها؛ املني قذف طريق عن — الصلبان فوق أو
تؤكل). يبدو ما (وعىل تُطهى رضيع وجثة املختربية؛ برتي صحون يف مزروعة برشية أذن
والعملية الدنيوية السمة عن منفصًال حرية، نطاق داخل يحيا املعارص الفن أن يبدو
جنب إىل جنبًا — النطاق ذلك داخل يزدهر وتقاليدها. قواعدها وعن اليومية، للحياة
واالنتهاكات الكرنفايل، االبتكار من غريب مزيج — هدوءًا أكثر ل وتأمُّ فكري لهٍو مع
من بدءًا — املعارص الفن نقاشات إن االعتقاد. نظم ضد واإلساءات لألخالق، الهمجية
باالحرتام، تتسم تأويالت عىل تنطوي — املوجزة الصحفية األعمدة إىل املتخصصة املجالت
هذا أن بيد ورفض. وتهكُّم إدانة النهاية ويف متملِّقة، ودعايات معقدة، فلسفية وانحرافات
التوصيات رتابة ومدى ورسوخه، الفن مجال يف القواعد خرق ِقدم مدى املألوف— املشهد

ا. مهمٍّ حديثًا تغريًا يحجب — واإلدانات
آخر جزءًا أن حني يف الفن، بمجال داخلية بمخاوف مدفوًعا كان التغري هذا من جزء
نظام يوجد ال أنه يبدو األوىل للوهلة نطاًقا. أوسع سيايسواقتصادي لتحوُّل استجابًة جاء
عىل القائم العاملي، النيوليربايل االقتصاد عن مختلًفا الحايل وقتنا يف الفن يكون له وفًقا
وذرائعي صارم نحو عىل االقتصاد يعمل الحرة. التجارة — ممارسة يكن لم إن — نموذج
بطريقة الجنسيات متعددة الكربى االقتصادية الكيانات تفرضها صارمة لتقاليد وفًقا
األغلبية ويفرضعىل والسلطة، للثروة هرمية هياكل يرسخ كما كافة، الشعوب عىل جائرة



املعارص الفن

يواسيهم فيما زمنية، بجداول ومحكومة منظمة عملية حياة العالم سكان من العظمى
(يجعل املرتابطة والحكاية املغامرة خالل من داللتها اكتسبت سينمائية حيوات عن برؤى
الحب. أو التمرد عن شجية وبأغاٍن تحديًدا)، القواعد خرق عرب حرة حياتهم أبطالها فيها
عاطفية ظاهرها يف تبدو التي أغنيته يف الشائك األمر هذا عىل ريتشمان جوناثان أكد وقد

األغنية: كلمات من بعًضا إليك الحكومي»، «املركز

الحكومي املركز يف ونغني سنرقص
حاًال أفضل بأنهن يشُعْرَن السكرتريات نجعل كي
… الخطابات عىل الربيدية الطوابع يلصقن بينما

وراء من الغايَة مستمعيها األغنية تخرب الكاتبة. اآللة جرس قرع بصوت األغنية تنتهي
الغالب). (يف الشعبية األغاني

تهيمن التي والحياة الصارمة، الذرائعية من الحيز هذا خارج يقف الفن أن يبدو
هو ذلك فعل من الفن يمكِّن وما التكميلية، الجماهريية وثقافتها البريوقراطية، عليها
امليكانيكي. للنسخ وازدراؤه نادرة، أو فريدة أشياء صناعة عىل يقوم الذي املميز اقتصاده
نطاق يف املصنوعة األعمال إنتاج من — اصطناعية بصورة ولو — والتجار الفنانون يقيِّد
الفيديو ومقاطع والصور الكتب خالل من وذلك اإلنتاج، إلعادة القابلة اإلعالم وسائل
نراه عندما الذي — الصغري العالم هذا إن املحدودة. اإلصدارات ذات املدمجة واألقراص
التحف جامعي من مهمة قلة أفعال تحكمه بذاته مستقالٍّ جزئيٍّا اقتصاًدا يبدو الداخل من
الثقافة أجل من السوق من الفن حرية يولد — الفنية املعارض ومرشيف والنقاد والتجار
جماهري أمام تجريبيٍّا تُعرض لم فيوال بيل فيديو أفالم أن البيان عن غني الجماهريية.
«أوادا» مثل فنية فرق عىل يفرضاملنتجون لم كذلك األمريكي، األوسط الغرب يف مستهدفة
سرتوق أنها أو التجارية، املحالت يف سماعها عند رة منفِّ غري ستبدو أصواتهم أن ضمان
هذا فإن ثَمَّ من عاًما. عرش أحد العمر من البالغات الفتيات من قوامها جوهرية لسوق
باملواد الحر بالعبث يسمح بما الفاحشة، التجارية الضغوط من محميٌّ الثقايف املنعزل

واملحرمات. للتقاليد النمطي الخرق جانب إىل والرموز،
للغاية محبوبًا أمًرا الفنان مهنة كانت إذا مثاليٍّا. ً مبدأ كونها من أكثر الفن حرية إن
يخلو أنه يبدو لعمٍل فرصًة توفر أنها إىل يعود فهذا — الضئيلة النجاح فرص رغم —
— السينمائية األفالم أبطال غرار عىل — للفنانني يسمح بما املحدود، التخصص من
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حرية؟ منطقة

موازية حرية ثمة الفن، ملشاهدي وباملثل والحياة. العمل عىل بهم خاصة معاٍن بإضفاء
ن للتكهُّ لألصالة تفتقر محاولة يف ليس واألنماط، باألفكار العشوائي العبث استحسان يف
بتجاربهم. املرتبطة واملشاعر األفكار الستنباط للعمل املجال إفساح يف بل الفنانني، بنيَّات
يشرتون وهم والرعاية، امللكية عرب الحر املجال هذا يف املشاركة ألنفسهم األثرياء يبتاع
بفرصِة األقل عىل الجمهور أعرضمن قطاع يحظى أن الدولة وتكفل أصيلة، قيمة ذا شيئًا

لربهة. الفني العمل من ينبعث الذي الحرية عبري م تنسُّ
الحر والفن الحرة التجارة تتعارض هل نتساءل: تجعلنا أسباب ثمة ذلك، مع
تحليل يف الرأسمايل. التمويل اقتصاد كثب عن يعكس الفن اقتصاد إن أوًال: يبدوان؟ كما
واألوبرا الرواية استرياد أنماط فيه يستطلع الثقافية، الهيمنة ملعنى ساسون لدونالد حديث
الثقافية الهيمنة ذات البلدان كانت والعرشين، عرش التاسع القرنني يف وتصديرها واألفالم
الكثري وتصدِّر القليل فتستورد بها، املحلية األسواق حاجات يلبي غزيًرا محليٍّا إنتاًجا تملك
أدبية، هيمنة ذواتي قوتني تمثالن وبريطانيا فرنسا كانت عرش، التاسع القرن ففي بنجاح.
تصدِّر الثقافية، الناحية من هيمنًة األكثر البلد بعيد حد إىل اآلن فهي املتحدة الواليات أما
يعني ال هذا ساسون، أوضح وكما القليل. أقل تستورد فيما العالم مستوى عىل منتجاتها
عرب املتداولة الثقافة من األعظم الجزء أن يعني بل األمريكية، الثقافة يستهلك الجميع أن

أمريكي. القومية الحدود
لها ليست بأنها منطقية أسباب عىل بناءً تحليله من الجميلة الفنون ساسون يستثني
الهيمنة بمؤرشات الخاصة التجارية األرقام فهم بمكان الصعوبة ومن جماهريية. سوق
أملاني تحٍف جامُع يشرتي أن املمكن من إنه إذ الكلمة؛ بمعنى عاملي نظام إطار يف الثقافية
فكرة أخذ بإمكاننا لكن املتحدة. الواليات يف مقيم صيني لفنان عمًال بريطاني تاجر عرب
ضوء يف العاملية، الهيمنة عىل إشارة بالفعل يقدِّم ما وهو دولة، كل يف التجارة حجم عن
للنظر الفتة توازيات تكمن وهنا الفنية، األعمال سوق يف الدولية للتجارة املرتفعة النسبة
فهي املهيمنة، القوة هي املتحدة الواليات أن املفاجئ من ليس املالية. القوى توزيع مع
أغلبية أوروبا وتمثِّل العالم؛ يف الفنية املبيعات نصف عن طفيفة بصورة يقلُّ ما تمثِّل
األعمال أسعار تتجه أوروبا. نسبة نصف حوايل بريطانيا نصيب ويأتي الباقية، النسبة
املصادفة قبيل من وليس كثريًا، املال أسواق مع التشابه إىل الفنية املبيعات وحجم الفنية
إثارة إن الفنية. األعمال لبيع الرئيسية املراكز أيًضا هي بالعالم الكربى املالية املراكز أن
بل العشوائي، الحر للعبث منطقة باعتباره فقط ليس الفن إىل النظر لنا تتيح التوازي هذا
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املعارص الفن

الغايات من مجموعة أجل من الفنية األعمال فيها تُستخدم صغرية مضاربة كسوق أيًضا
األموال. وغسيل الرضيبي، والتهرب االستثمار، ذلك يف بما الذرائعية،

الفن مشاهدي أذهان من ة الفجَّ االقتصادية االعتبارات هذه سبيلرصفمثل يف ثانيًا:
طريق عن وتميزه، حريته أمارات مستمرة بصفة املعارص الفن يُربز وأن بد ال املعارص،
الجماهريي، واالستحسان الجماهريي اإلنتاج خالل من املبتذل ذلك عن إنتاجاته تمييز
يف تقاليد فيه يصريان الذي الحد إىل امللل حتى أو الغموض حالة استغالل يمكنه كذا
والنهايات العذبة الخيالية للقصص سلبية صورة هو العاطفة إىل افتقاره إن ذاتهما. حد
استكشافات ويف والتليفزيون، السينمائية واألفالم الشعبية األغاني يف املنترشة السعيدة
أنه يبدو — فيها األسوأ يُفرتض ما عامًة التي — اإلنسانية للنفس الغامضة املعارص الفن
حد إىل مواساة تقديم إىل ذلك كل يفيض أن الطبيعي من ذلك، مع مواساة. أية يقدم ال
والنقد الحر، املجال ذاك أن مفادها تماًما، مختلفة رسالة تظهر السلبية رحم من ألنه ما؛

للرأسمالية. الذرائعي النظام يصونهما أن يمكن الحر،
من أننا امللوثة، غري الثقافية بالحرية القائل املثايل املبدأ عىل خطورة واألكثر ثالثًا:
يشكالن باألحرى بل متعارضني، غري كمصطلحني حرٍّا وفنٍّا حرة تجارة نرى أن املمكن
رضوري، غري زائد كيشء املكمل يبدو ربما التوايل. عىل له مكمل وآخر مهيمنًا نظاًما
سفلية حاشية أو كتاب خاتمة شأن شأنه الشهري) دريدا جاك تحليل يف جاء (كما لكنه
غري تشابًها الحر الفن يحمل الجوهرية. سمته معه ويتقاسم إتمامه يف دوًرا يلعب بمقال،
املمارسة عمل يف ا هامٍّ دوًرا تلعب املكملة الثانوية فاملمارسة الحرة، التجارة مع به معرتف
وراء سعيه إطار يف املعارص الفن يف كلل دون ومزجها الرموز خلط فإن لذا الرئيسية؛
الزجاجية، العرض وخزانات القرش أسماك الحديثة: األمثلة بني (من واالستفزاز االبتكار
بدقة يعكس البيضاوية) البلياردو طاوالت الحداثي، والنحت القوارب والروث، الطالء
وكما باستمرار. اآلخر من يستفيد وكالهما الدعاية، يف للنظر الالفتة العنارص مجموعات
كل وكأن وتتطابق، والعالمات األنماط تمتزج الجماهريية، الثقافة يف املنتجات عروض يف
الجريء االبتكار إن كالدوالر. والتداول لالستبدال قابل رمز الثقافة عنارص من عنرص
املتواصل للتبخر باهتة ترجمة سوى ليس — للتقاليد املستمر خرقه يف — الحر الفن يف
التدفق أمام مقاومة بأية يعصف ما وهو نفسه، املال رأس أفرزها التي اليقينية للقواعد
ماليني أجساد وأخريًا واملنتجات، والبيانات، لألموال، األرضية الكرة أرجاء بني املقيد غري
معارصة قوة تحمل فقرة يف ونصف قرن منذ ماركس لسان عىل جاء وكما املهاجرين.

للدهشة: مثرية
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حرية؟ منطقة

وبفعل اإلنتاج، أدوات كافة يف الرسيع التحسن بفعل — الربجوازية الطبقة إن
أكثرها حتى األمم، كافة تجذب — هائلة بصورة امليرسة االتصال وسائل
التي الثقيلة املدفعية هي لسلعها الرخيصة واألسعار الحضارة. نحو همجية،
يبديها التي للغاية الشديدة الكراهية بها وترغم كلها، الصينية األسوار بها تدك
نفسها إنقاذ شاءت إذا — األمم كل وتجرب االستسالم، عىل األجانب تجاه الربابرة
تصفه ما تقبُّل عىل وترغمها الربجوازي، اإلنتاج نمط تبني عىل — الهالك من

لتصورها. وفًقا عامًلا الربجوازية تخلق باختصار، … بالحضارة

والثقافة الصناعة يف املستمر فاالبتكار فحسب، القومية الحواجز تتحطم لم أنه إال
صلب هو ما «كل الشهري: ماركس قول يف كما القديمة، واالرتباطات والتقاليد البنى يذيب

«… الهواء يف يذوب
الفن بني التشابه أغوار نقدي نحو عىل يسربون الفنانني من الكثري هناك أن سنرى
— الفن عالم يف للترصيحات العام التوجه يف أنه إال مختلفة، بدرجات املال املعارصورأس
أي إن التشابه. ذلك يظهر ال — للمتخصصني منها أكثر للعامة املوجهة تلك يف سيما ال
العبارات هذه قبيل من ما صياغة تصادفه ما كثريًا املعارص الفن عىل االطالع كثري فرد
مجمله يف الفني املشهد إن أو الفنان، هذا عمل أو الفني، العمل هذا إن التالية: املكررة
يف تختفي املتأرجح الشك من حالة داخل باملشاهد ويقذف العقالني، الفهم فوق يسمو
فاجع جرح الالمتناهي، عىل محرية نافذة معها وتفتح العادية، التصنيفات كافة طياته
األعمال تعدو ال القياسية، الرؤية لهذه وفًقا الفراغ. داخل أو املنطق، املعتاد يف يقطبه
جوهريٍّا لكونها نظًرا عرضية، بصورة وتُعَرض وتُشرتى تُصنع منتجات كونها الفنية
أحيانًا يكون الذي الذاتي اإلدراك مهام وفارض واملشاعر، لألفكار خيالية نقٍل وسائَل

لينًا. أخرى وأحيانًا صارًما
التاسع القرن من الثاني النصف يف الفرنيس لألدب فذٌّ تحليٌل الفن» «قواعد كتاب يف
من متحرر مستقل، فن لظهور أفضت التي االجتماعية الظروف بورديو بيري يتتبع عرش،
غري الفن بأن — االعتقاد هذا بقاء إىل ويشري والدولة، الخاصني الرعاة ومن الدين مطالب

الحارض: الوقت حتى واستمر الوقت، ذلك يف ولد الذي — للتفسري قابل

وكثري املؤلفني من وكثري النقاد من كثري يُغَرم ملاذا ببساطة: سأسأل كنت
وأنها الوصف، عن تعلو ما فني عمل تجربة بأن الزعم يف هكذا الفالسفة من
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عناء أي دون جدًال التسليم إىل يتلهفون لَم العقالني؟ الفهم تتجاوز بطبيعتها
الفهم شأن من الحط إىل املسئولة غري حاجتهم أتت أين ومن املعرفة؟ بهزيمة
أو لالختزال، الفني العمل قابلية عدم عىل التأكيد إىل الشغف وهذا العقالني،

(ص١٤). ُسُموُّه؟ أكثر، مالئمة بكلمة

األوىل للموجة بصلة يمتُّ ال مختلف، عرص يف دخل قد الفن أن اليوم املفرتض من
بداية الفن. أجل من للفن املتجدد والتفاني وكوربيه، فلوبري أعمال يف الريادي النشاط من
بعد ما مرحلة من الغرض كان متزايدة، وبقوة العرشين، القرن سبعينيات منتصف من
تتلذذ األقل عىل أو نفسه، الراقي الفن فئة وتتحدى جانبًا، املخاوف تلك تنحي أن الحداثة
أنه للغرابة: مثري بأمر نبدأ وهكذا الثقافية. األنماط من له حرص ال عدد ِقبَل من بتلوثه
— الوصف عن الفن بسمو الخاصة العتيقة األفكار تلك تزال ال اليوم املرئية الفنون يف

رواًجا. تلقى — تحلييل منه أكثر متصوف منظوٍر من تُناَقش والتي
كان ألنه أكرب بصورة غريب للتعريف الفن قابلية عدم عىل املستمر اإلرصار هذا إن
يمكننا ال وألننا واضح. نحو عىل الذرائعية الفنية املمارسات ببعض مؤخًرا مصحوبًا
للتفسري الفن مجال قابلية عدم حول املكررة العبارة فهذه معرفته، نستطيع ال ما معرفة
الذين األشخاص هؤالء وهوية الفن، استخدامات إن فجة. إعالمية دعاية أنها عىل تربز
الرشقية أوروبا شيوعية انهيار ومنذ اإلطالق. عىل غامضة غري تكون ما غالبًا يستخدمونه،
تقدًما أكثر االستخدامات تلك أصبحت ا، حقٍّ عامليٍّا نظاًما باعتبارها الرأسمالية وظهور

السواء. حد عىل وضوًحا وأكثر

الباردة الحرب وراء ما

السوفييتي، االتحاد وتفكُّك أملانيا، توحيد إعادة — تاله وما ١٩٨٩ لعام العاملية األحداث إن
اقتصاد إىل الصني ل وتحوُّ التجارية، التكتالت واندماج العاملية، التجارة اتفاقيات وظهور
الفنون عاصمة تحولت أن ومنذ بشدة. الفن عالم شخصية من ت غريَّ — جزئيٍّا رأسمايل
تقسيم عىل ذلك، مع الفنون، عالم قام الثانية، العاملية الحرب بعد نيويورك إىل باريس من
تدعمه الذي الراقي الفن كان الغربية. والكتلة الرشقية الكتلة إىل للعالم الباردة الحرب
الرشقية بالكتلة الخاص الفن كان إذا اآلخر: عن سلبية صورة يقدم كتلة لكل الدولة
يكون أن إذن بد فال واضحة، اجتماعية فائدة وله ويمثِّلها محددة أيديولوجية مع يتوافق
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التام الفائدة انعدام ويحقق االتجاه، ذلك مثل من خاليًا يبدو ما عىل الخاصبالغرب الفن
باإلنسان الخاصة تلك سيما وال اإلنسانية، بإنجازات يحتفي الرشقي الفن كان إذا له.
وإخفاقاتها، اإلنسانية، حدود عىل بالغرب الخاص الفن يركِّز أن بد فال االشرتاكي،
ربما املشكالت، تلك عن الحقيقي تنقيبه يف نفسه، الفن بأن األمل يربز (فيما وقسوتها
الجالسنوست سياسة إبَّان (ببطء الخصومة هذه تاليش ومع ذاته). حد يف إنجاًزا يكون
ومع نفسها)، تلقاء من الرشق يف الحكم نظم انهيار مع برسعة ثم السوفييتي، االتحاد يف
الواليات فيه تكون جديد» عاملي «نظام (إقامة به التفاخر يكثر الذي الرأسمالية انتصار
سنرى، وكما نفسه، تهيئة الفن عالم أعاد ما رسعان الوحيدة)، العظمى القوة هي املتحدة
وثقافات وأعراق أمم من فنانون ق حقَّ فيما العالم، الفنية الفاعليات من سلسلة اجتاحت

والنقدي. التجاري املستويني عىل نجاًحا الغرب، تجاهلها طاملا عديدة،
اإلجراءات من معقدة سلسلة يف — أكد الذي الحداثة بعد ما نقُد التحول لهذا د مهَّ
«العبقري» األبيض الرجل عن النقاب كاشًفا ببطء، السوق أجازته ما عىل — النظرية
الهيمنة املرأة حقوق منارصو وتحدى الشامل. الراقية الثقافة مظهر وراء يتخفى الذي
التي عينها الحكم معايري صياغة إلعادة الكثري وقدموا الفنية، الساحة عىل الذكورية
الواليات ويف أطول، وقتًا فاتخذ األخرى العرقية الجماعات تحرك أما النساء. إقصاء كفلت

عنيف. جدل صاحبه — سنرى كما — املتحدة
الباردة الحرب نهاية مع تحديًدا الشهرية الثقافات متعددة املعارض ظهور تزامن
للبيض املؤسيس االحتكار وحطما الجالسنوست، سنوات خالل لهما ُخطِّط بمعرضني
«القصة ومعرض بومبيدو، بمركز األرض» «سحرة معرض وهما: وباريس، لندن يف
مثريًا منهما كلٌّ كان .١٩٨٩ عام يف كالهما وأقيما جالريي، هيوارد بمعرض األخرى»
تعرَّضمعرض املجال. هذا يف الغزوات أوىل باعتبارهما شك، بال بالتحيز واتسما للجدل،
وهو غرباء، الثالث العالم فناني اعترب ألنه لالنتقاد؛ الخصوص وجه عىل األرض» «سحرة
مركز يف يقام ضخم معرض أول كان أنه غري نفسه، املعرض عنوان يف انعكس توجه
وحارب املساواة. قدم عىل مًعا الثالث والعالم األول العالم يعرضفن حرضي عاملي فنون
األخرى»، «القصة معرض ليقدم الربيطانية الفنية للنخبة والتعايل الالمباالة آرايني رشيد
بارز. عام مكان يف آسيوية أصول ومن سود بريطانيني لفنانني األوىل للمرة ُعرض والذي
عىل — املعرضني وكال امللونني، من املعارصين للفنانني جديدة رؤية املعرضان ق حقَّ
حيال التهميش من سنوات بعد حق بوجه القلق ساوره الذي آرايني مخاوف من الرغم
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مالمحه تحديد يتعذر وسط يف منعزًال للفضول» مثريًا «شيئًا كونه يعدو لن معرضه أن
من يتذمروا أن البيض غري الفنانون إطاره يف يحتاج يعد لم نظام بشائر أنه أثبت —
الذي االهتمام نوع حيال ذلك من بدًال القلق يف يبدءُوا أن إىل واضطروا مرئيني، غري أنهم

به. يحظون
من جامح نمط خلف العالم توحد أيًضا تزامن الباردة، الحرب انتهاء عقب
تحت الفنية. الساحة عىل البيض غري ظهور مع «النيوليربالية»، عليه أُطلق الرأسمالية،
العاملية التنظيمية الكيانات لكن الحرة، التجارة عن أحاديث تُردَّد النيوليربالية، شعار
تحمي قواعد تفرض العاملية) التجارة ومنظمة الدويل، النقد وصندوق الدويل، (البنك
غري التجارة أمام الهشة االقتصاديات تفتح فيما الثرية الدول يف والزراعة الصناعات
وتفكيك والخصخصة، التكلفة)، من أقل بأسعار بسلع األسواق إغراق يشمل (هذا املنظمة
املنخفضة األجور يف العالم أرجاء عرب العامة النتائج تظهر االجتماعية. الرعاية برامج
— ستيجلتز جوزيف بنيَّ النقابات. وإضعاف املرتفعة، والبطالة اآلمنة، غري والعمالة
عىل الكارثية وعواقبه النظام، هذا مؤخًرا — سابًقا الدويل بالبنك االقتصادي الخبري
الدويل النقد صندوق صنع كيف املثال، سبيل عىل أوضح، والذي األضعف، الشعوب
له كان مما فاقمها؛ أو أخرى مناطق ويف آسيا وغرب روسيا يف األزمات الدويل والبنك
الثروة رغم ذلك، مع املناطق. تلك قاطني عىل وخيمة تكون ما وكثريًا خطرية عواقب
— سنرى كما الفنية الساحة وعىل — الجنسيات متعددة الرشكات عىل تتدفق التي
مرتفعة جوقة صوت تردد خطابه. يف بل اقتصاده يف الفن عىل األكرب األثر يتجلَّ لم
للحواجز املفرتض الهدم صاحب الذي الثقافية الحواجز تحطيم تمتدح األصوات من
األمر؛ هذا يف وحده الفني املجال ليس عنه. نتج الذي املجيد الثقايف واالختالط التجارية،
جانب إىل والسياسية، االقتصادية الخطابات اجتاحت للعوملة الحماسة من موجة إن إذ
جاستن انتقد الليربالية. الصحف إىل األكاديمية املؤتمرات من بدءًا اإلنسانية، العلوم
الذي التنافر بنيَّ إذ تحليلية، بصورة الذًعا انتقاًدا األحاديث تلك وراء املنطق روزنربج
املحركات باعتبارها والزمان للمكان املجردة الصفات استخدام تزعم تحليالت من بزغ
االقتصادية بالقوى الخاصة املؤرشات محل بذلك وتحل االجتماعية، النظرية يف الرئيسية
ليس فارغة فصاحة مجرد أو مبهمة تكون ما غالبًا نتائج وتقدم والعسكرية، والسياسية
الزخم يعوزها العوملة عن الحديث هوجة كانت ما فغالبًا الفنية، الساحة عىل ا أمَّ إال.

مكان. كل يف وموجودة
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الخطاب، لهذا السياسية الناحية من الليربايل الجانب تبنَّى الفني املجال أن حني يف
وراءه الشاملة الرؤية فإن الثقايف، االختالط أو االمتزاج منافع استحسان خاص وبوجه
تغريَّ لذلك، نتيجة كاملة؛ وبصورة عليه انعكست ما رسعان — العاملي املال رأس حلم —
العرشين، القرن تسعينيات وخالل الفنية. واألعمال واملؤسسات الفني الخطاب رسيًعا
املدن شيدت فيما العالم، أنحاء يف الفنية الفعاليات من وغريها البيناليات من العديد أقيم
املتاحف تلك أنشطة أضحت القديمة. بتوسعة قامت أو املعارص، للفن جديدة متاحف
مع تحالفات فأقامت التجارية، املؤسسات مبادئ تبنيها مع متزايدة بصفة أكثر تجارية
التجارية املحال وحاكت التجارية، الثقافة إىل أقرب منتجاتها وجعلت التجارية، الرشكات
نحو املعارص الفن اتجه نفسه، الوقت ويف املكتبات. حاكت مما أكثر الرتفيهية واملدن
هذا أن لدرجة للغاية متغلغلة أضحت جماهريية لثقافة منتقاة بعنارص أقرب اتصال
نجوم كان لطاملا الواقعية». «الحياة أو «بالواقع» جديد ارتباط مع أحيانًا يختلط التوجه
عالم أو األزياء عالم مثل كثريًا يُعاَمل مجمله يف اآلن الفني املشهد لكن املشاهري، من الفن
املخصصة الوسائل يف يظهرون به الثانوية األدوار أصحاب إن حتى البوب، موسيقى
مع جنب إىل جنبًا األزياء وعالم الفن عالم ظهور تزايد خاص، وبوجه النجوم. ِسرَي لتتبع

أيًضا. الفن عالم بملء ككل الثقافة ق طوَّ الذي الشباب جمهور قيام
بحيث د موحَّ كيان أنها لو كما ١٩٨٩ عام منذ الفرتة سيناقش جلِّه يف الكتاب هذا إن
الحديث أيًضا بنا يجدر لكن أكثر، بوضوح ومنتجاته الفني العالم بنية فحص لنا يتسنى
وهي املعارص، الفن من ت غريَّ التي بالعوملة املرتبطة املهمة التغريات بعضمن عن بإيجاز
النمط ل وتحوُّ االقتصادية، والدورة املتحدة، الواليات يف املسيَّس بالفن صلة ذات قضايا

املعارص. الفن ملعارض القيايس

ثقافية حروب

— األدائي والفن الفوتوغرايف التصوير سيما ال املعارص— الفن كان املتحدة، الواليات يف
الحرب تلك رشارة أشعل للفنون. املركزي الحكومي التمويل حول سياسية معركة قلب يف
،١٩٨٩ عام يف الدولة. تدعمها أماكن يف تجديفية أو فاحشة اعتبارها يمكن أعمال عرُض
فوتوغرافية صورة من نسخًة الشيوخ مجلس أعضاء زمالئه أمام داماتو ألفونس مزَّق
يف مغمور عادي صليب بالصورة ويظهر املسيح»، عىل «تبول باسم سريانو ألندريس
املعارص، للفن سنسيناتي مركز مدير باري، دينيس وجد ١٩٩٠ عام يف الفنان. بول
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وذلك اإلباحية؛ مكافحة قوانني بانتهاك متعلقة باتهامات القضاء منصة أمام مدانًا نفسه
صور يف تصويًرا املعرض ن تضمَّ املثالية». «اللحظة مابلثورب روبرت معرض لتقديمه
الشواذ، بني بالجنس متعلقة الجمال شديدة واألسود باألبيض الفوتوغرافية مابلثورب
الشكل. مثايل أسود» «رجل قضيب عن الطويل الفنان بحِث وثماِر املازوخية، والسادية
هي الصور أن التأكيد إىل اضطر الدفاع أن رغم إليه، املنسوبة التهم من باري أُبرئ
هذه استُخدمت تقليدية. بصورة بها التمتع يمكن ألنه وذلك إباحية؛ صوًرا تكن ولم فن،
للفنون الوطنية املنحة عىل الجمهوري الحزب لهجوم أساًسا بوصفها وغريها األعمال
إىل وأدى جزئيٍّا، الهجوم نجح املتحدة. الواليات يف الفنون لتمويل الفيدرايل املصدر —
كبريًا، خفًضا للفنون الوطنية املنحة ترصف تحت املودَع بالفعل املتواِضع املبلغ خفض
السيايس الجدل رغم جموًدا، أكثر مشهد إنتاج يف واملساهمة املعارضة إخافة النهاية ويف
الرئيس إدارة سجل حول وتفصييل رائع وصف يف ديفيز دوجالس أوضح وكما الغاضب.
املتتابعة املحافظة الهجمات وجه يف املتبعة االسرتاتيجية أن بالفنون الخاص كلينتون
النتيجة وكانت املرئية. للفنون رصيح دعم أي إىل يقينًا تمتد ولم ومحدودة، دفاعية كانت

للفنون. الوطنية املنحة ميزانية من سياسيٍّا املدفوع االقتطاع من مزيًدا
احتفت التي األدائية والفنون التصويرية األشكال نحو موجًها املحافظني غضب كان
عالنية عرضت أو اإليدز، حيال الحكومي الرتاخي عىل اعرتضت أو الجنيس، بالشذوذ
شديد بغضب علنًا بها يندَّد كان األعمال تلك أن حني يف جنسية، وعالقات سوداء أجساًدا
السيايس املشهد من كبري جزء يف الجنسية املثلية ورهاب العنرصية عن النقاب َكَشَف
سيما وال ذاتها، حد يف السياسية األعمال ليشمل الهجوم امتد كذلك املتحدة، بالواليات
بمتحف األسود» «الذكر معرض كان ،١٩٩٤ عام يف برمته. الفن يف العنرصية استكشاف
نظًرا خاص؛ جدل مثار — املعرض عىل املرشفة جولدن ثيلما وكانت — للفنون ويتني
مع تعامل واضحة بصورة سيايس معرض يف عارية ألجساد كثرية صور عىل الحتوائه
معرب نحو عىل لخصت التي الصور إحدى يف السود. وإخضاع البيضاء املؤسسة خوف
ويأخذ رشطي، هراوة تُظهر التي لييل»، «راب تشني ميل صورة كانت العرض مخاوف

منتصب. قضيب شكل بها الجانبي املقبض
البيضالذين املحافظني ِقبَل من ليسفقط باعرتاضات األسود» معرض«الذكر قوبل
انتقدوا الذين السود والفنانني النشطاء من أيًضا بل للموضوع، السيايس الصدى أزعجهم

النتقادها. رشع التي الفعلية املواقف عىل املمكن التأكيد ثم ومن العري، عىل تركيزه
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لييل».1 «راب تشني، ميل :1-1 شكل

بارز نحو عىل الرصيح السيايس الفن من كبري قدر ُعرض إجماًال، أكثر بصورة
ضده حادة فعل ردود وصدرت العرشين، القرن تسعينيات أوائل يف املتحدة الواليات يف
بذال اللذين هيوز وروبرت شيلدال بيرت غرار عىل املعتدلني، املحافظني النقاد بني حتى
نجح سنني، بضع بعد «الفن». تصنيف من األعمال هذه مثل الستبعاد مشرتكة محاولة
عىل سنرى. كما املعارص، الفن يف «للجمال» شعبية صناعة يف بالفعل النقاد هؤالء أمثال
املعارصبصورة الفن مشهد تغيري يف النهاية يف املتطرف اليمني هجمات فشلت النقيض،
الوطني الفن وهو أال به؛ املوىص البديل تقبُّل استطاعوا من هم فقط وقليلون جوهرية.
جوهري تناقض أيًضا هناك كان لكن املكارثي، العهد من مبارشة خرج الذي واملبجل
القوى أفرزتها شديًدا اعرتاًضا عليها اعرتضوا التي الثقافية املظاهر إن إذ موقفهم: يف

عنها. بالدفاع التزموا التي بعينها االقتصادية
السائد االتجاه ضد يناضلون نشطاء صنعه الذي — امُلَسيَّس الفن وصل كيف لكن
ردة كان ناحية، من األهمية؟ من الدرجة هذه إىل — ُعرض ما قليًال لكن بعيد، زمن منذ
مفاجئ نحو عىل للهجر تعرَّض والذي بالثمانينيات السوق صديق للفن مضادة فعل
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فكثري السياسة؛ يف ليربايل بمنعطف توقًعا كان أخرى، ناحية ومن الركود. بفعل للغاية
اشرتك بعضهم إن حتى ،١٩٩٢ عام انتخابات يف كلينتون دعموا الفن بمجال عملوا ممن
البعيد، املدى عىل أملها خاب التوقعات تلك أن ورغم الرئاسية. لحملته التربعات جمع يف
الكثريَ وليد، بتغيري أوحت التي الثقافية اإلشارات مع التعامل يف كلينتون دهاء أمدَّ فقد
فني عالم وجه يف األمريكي للفن تهيئة إعادة كان وذاك هذا من األهم البداية، يف بالشجاعة
الحرب عقب الفن لعالم مركًزا بوصفها نيويورك مدينة ترسيخ كان إذا حديثًا. معولم
إىل والوطنية املحلية الشئون من األمريكي الفن تركيز يف تحوًال يعني الثانية العاملية
لصالح العاملية عن التخيل الجديد النظام استلزم فقد عاملية، أنها املفرتض من موضوعات
العاملية الحرب بعد الفن لعالم املادي املركز ظلَّ والتهجني. واالختالف التنوع استكشاف
ثقافية بتعددية تتمتع التي الشعوب أكثر إن حيث سنرى؛ وكما بالضبط، كان حيث الثانية
قوتها إىل لتضيف الجديد النظام بموجب امليزة هذه تملك — املتحدة الواليات وهي —
تحيزاتها مواجهة تمت أن إىل امليزة تلك استغالل تستطع لم أنها إال والسياسية، الثقافية
السيايس الفن حول واملعركة الثقافية» «الحروب كانت التجارية. والعوائق وإقصاءاتها،
واليونان؛ بولندا مثل أخرى بلدان يف تتكرر أن لها مقرًرا وكان تحديثيًة، عمليًة تبعتها التي
فنية فضائح وشهدتا العامة، والحياة السياسة يف مميزة مكانة فيهما الدين يحتل حيث
إىل أدى مما الفاضحة؛ الجنسية واملشاهد الدينية الرموز استخدام إساءة حول مشابهة

العمل. عن الفنية املعارض مرشيف وفصل الرقابة فرض
أنه إىل جزئيٍّا يرجع ذلك فإن نسبيٍّا، قصريًا السيايس الفن هذا نجم بزوغ كان إذا
الجديدة ظروفه مع نفسه كيَّف إن وما بالفعل، الفن ع تنوَّ فقد منه؛ املرجو الغرض أدى
األوسع مبادئه تحقيق يف الفن هذا أخفق وإذا عهده. سابق إىل العودة عىل القدرة فقد حتى
الفعلية. السياسية العمليات عن انعزاله سيما ال الناقصة، طبيعته إىل يرجع فهذا نطاًقا،
طويل التوجه أن املعارص، للفن — مقنع أنه بيد — الذع وصف يف بوكلو بنجامني ويؤكد
املجاالت من السياسة النتقال آخر) بلًدا يضيف أن للمرء (ويمكن املتحدة الواليات يف األمد
تشكيلها يمكن التي والطريقة الفنانني هويات عىل ركَّز فن انعكسيف الخاصة، إىل العامة
عن منه املخاوف تلك استكشاف األيرس من كان تقليدية. إشارات تجميع طريق عن بها

املبالية. غري السياسية واملؤسسات االجتماعية بالطبقة الخاصة املستعصية القضايا
الوثيقة وروابطها االجتماعية، والطبقة املال من كلٌّ شكَّلها التي الهويات أن بيد
األمريكي، االقتصاد انتعش ملا لذا السياسة؛ هذه يف منسيٍّا نسيًا كانت أخرى، بهويات

22



حرية؟ منطقة

كامبتاون».2 «سيدات ووكر، كارا :2-1 شكل

صديقة متحولة أعمال السطح إىل برزت التسعينيات، منتصف خالل التحديد وجه عىل
يف ودفعها مزجها وأضحى طيفية، اتحادات الهويات فيها أضحت أخرى، مرة للسوق
هو للنظر الالفتة الجيدة األمثلة أحد االستهالكية. للنزوة خاضًعا أمًرا االتجاهات كافة
الجنس ر تصوِّ خيالية مشاهد من يحويه بما أثار الذي ووكر لكارا للغاية الناجح العمل

واسًعا. جدًال أرضخرضاء فوق والعنف
يف حرفيٍّا نجدها — للعبودية املطبق اإلذالل — الصادمة صورها أكثر يف الهوية إن
بأسلوب فظاعًة االستعباد أعمال بأكثر كاريكاتورينييقومون أشخاًصا تُظهر ظلية صورة
أخالقي مرجعي إطار ثمة يوجد ال فوسكو، كوكو أشارت كما اللطيف. الخيالية القصص
والرغبة الخيال يستميل لكنه يَعظ، وال يُوثِّق ال العمل وهذا ووكر، كارا عمل يف واضح
سار، بيتي خصوًصا السود، املعلقني بعض انزعج َمن؟» «رغبات هو: السؤال املكبوتة.
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السائدة الفنية املؤسسات مستوى عىل ووكر حققته الذي واملثري املفاجئ النجاح من بشدة
الخاصة. تحيزاتهم عىل خطري تأكيد لديهم البيض من لجمهور مسليًا العمل اعتربت التي
بالحوت آهاب ارتبط كما وثيًقا ارتباًطا باالقتصاد مرتبًطا الفني املجال كان وملا
الدورة خالل من وهي نفسها، العالقة إىل للنظر أخرى طريقة ثمة فإن األبيض،
(أخطُّ الحايل يومنا إىل ١٩٨٩ عام من — الكتاب يف النقاش محلَّ الفرتة إن االقتصادية.
إمربيايل لنظام بذلك سًة مؤسِّ بغداد، مدينة األمريكية القوات تجتاح بينما الكتاب هذا
يتمثل األول الركود الناحيتني: كلتا من الركود يحدها — جدال) بال للعوملة وُمعاٍد جديد
اإلنتاجية الوفرة خالل األثرياء الفن عمالقة قىضعىل الذي ١٩٨٩ لعام الهائل االنهيار يف
وعىل الفني، املجال وسما اللذين بالنفس والثقة الزهو تحطيم إىل أدى مما بالثمانينيات؛
سياسيٍّا. امللتزم الفن مع جنب إىل جنبًا شعبية، وأكثر فظاظة أكثر أعماًال أفرز أبعد مدى
يشرتون الذين لليابانيني املفاجئ االنسحاب لوخزة نتيجة كانت انفجرت التي الفقاعة إن
الفاضح للكشف نتيجة أيًضا لكنه أوسع، اقتصادية ملشكالت جزئية كنتيجة السوق، من
الرضائب من للتهرب كطريقة يتم كان اليابان يف الفنية األعمال رشاء من كبريًا جزءًا بأن
زائف. نحو عىل األسعار تضخم يف متمثل جانبي تأثري له كان مما العقارية؛ األرباح عىل
إلخفاق نتيجًة الغرب، يف تدريجيٍّا تفاقمت مسألة فكان الثاني العاملي الركود أما
حول وفضائح املالية، األوراق سوق يف عامة انهيارات وأعقبته املتقدمة، التكنولوجيا قطاع
مؤكد، غري االقتصادي االنتعاش كان الركودين، هذين بني الحرب. وأخريًا املايل، الفساد
التكنولوجيا عىل اعتمدت حيث بالغرب تماًما للنيوليربالية اتباًعا األكثر االقتصاديات يف عدا
نحو عىل سنرى، (كما اإلنتاجية الوفرة أدَّت الشعوب، تلك يف اإلنرتنت. وفقاعة العالية
التي الفنية األعمال لصالح والسياسة، بالنظرية املرتبط الفن ضد فعل ردة إىل متوقع)

بيعها. ويمكن والتسلية واإلدهاش التجميل يف ترشع
الفراغ»، يف التجهيز «فن ظهور يف فتمثَّل التسعينيات فن يف اآلخر البارز التغيري أما
والرشاء، البيع برصامة يقاوم فن أنه البعض يراه جدال. ومحلُّ د معقَّ مصطلح وهذا
إتش جويل أكدت كما لذا، تحريكه؛ يستحيل أو ويصعب الزوال رسيع ذاته حد يف لكونه
الطويل سباته من — الستينيات يف ولد الذي — الفراغ يف التجهيز فن انتعش رايس،
بفن حينئٍذ يُعرف (وكان األول ظهوره يف التجارية. الدوافع ذات الثمانينيات سنوات إبان
تجدد تزامن الغالب. يف الفنانون يديرها وأماكن حديثًا س أُسِّ «بديل» يف ُعرض «البيئة»)
نفسه خ رسَّ املستعادة صورته يف لكنه ،١٩٨٩ عام ركود مع الفراغ يف التجهيز فن شعبية
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الفراغ» يف «التجهيز إىل «البيئة» فن من االسم تغريُّ إن املتاحف. يف الفن، عالم قلب يف
الطابع يقاوم الفراغ يف التجهيز يعد لم ز. تُجهَّ أن يجب املعارض ألن وذلك داللة؛ يحمل
ال عندما حتى أجله، من املال ويُدفع تحريكه يتم ما كثريًا اآلن ألنه بالرضورة؛ التجاري
تُباع اجتذاب كسلعة وتجار فنانون الفراغ يف التجهيز فن يستخدم ما عادة ذلك، يحدث

رواًجا. أكثر منتجات بيع أجل من بالخسارة
يستوعب فهو وسيلة؛ ذاته حد وليسيف الوسيلة، بتغري يتغري ال الفراغ يف التجهيز إن
تندرج مكانيٍّا فنٍّا باعتباره إليه النظر يمكن ولعله كالرسم، قدًما أكثر ووسائل الفيديو
يف نسبي انخفاض ظهوره صاحب ذلك، مع األداء. عنارص حتى — الوسائل كافة فيه
بتفاوت، وأفقيٍّا رأسيٍّا م يُقسَّ الفن عالم أن إال والنحت، الزيتي كالرسم التقليدية الوسائل
أكان سواء — الزيتي الرسم يزال ال والتجارة. للتنظيم املتداخلة األطر من العديد متضمنًا
ويُباع يُصنع يزال وال رواًجا، األكثر الفني الشكل — ال أم الفني الخطاب تركيز يشغل
إىل نفسه األمر قول يمكن االقتصادية. للحالة وفًقا ما حد إىل بنجاح والرشكات لألفراد
أن إال األخرى، املمارسات من كبري وعدد الفنانني، وكتب والطباعة، الرسم، عن بعيد حد
أفق يف الدويل املستوى عىل تداوله يتم وما باألضواء، يحظى ما عىل هو هنا الرتكيز محور

العاملية. الفنية الساحة
يف تتمثل األوىل واضحتني: بميزتني الفراغ يف التجهيز فن يتسم السياق، هذا يف
متحف إىل بالسفر ما جمهور إقناع كيفية — الجماهريية الثقافة مع املستمرة املنافسة
أو موسيقية، حفلة أو السينما، إىل الذهاب أو التليفزيون، مشاهدة من بدًال آخر موقع أو
عىل تنافٌس الصدد، هذا يف املنافسة لحدة ازدياد هناك كان التسوق. أو قدم، كرة مباراة
ضخمة واسعة شاشة إىل — األمثلة كأحد — التليفزيون تحول مع خاصة املشاهدين،
الجماهريية الثقافة عن يختلف الفن أن رأينا لقد دي. يف دي مسجل وبه عالية، دقة ذات
بعُد اإلنتاج إلعادة القابلة الوسائل تحاكيه لم ما ذلك، عن بعيًدا املحتوى، مع تعامله يف
عمل أو ضخمة فيديو عرض بأجهزة محاط محدد فضاء يف يتحرك جسم إحساس هو
لفراغ يسمح الذي الفراغ، يف التجهيز فن يحتل لذا حرارة؛ أو اهتزاز أو رائحة أو وزن له

بارزًة. مكانًة الناس، يشاهده فني عمل تقديم مجرد من بدًال يُمأل بأن
طريقة هو حرصيٍّا تفويًضا محدد ملوقع فني تفويضعمل أن فهي الثانية، امليزة أما
الفنية األعمال تلك من مجموعات وحشد هناك، إىل حتًما سيذهبون املتفرجني أن لضمان
وهكذا، الفنون. عالم النتباه قوي جذب عامل هو بيناليات يف شأن ذوي بفنانني الخاصة
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بغرض يستخدم وبفن الفني، املجال بعوملة املوقع وخصوصية الفراغ يف التجهيز يرتبط
حضور فإن اآلن، املعتادة االسرتاتيجية هي هذه كانت ملا الحرضية. أو اإلقليمية التنمية
ودكار باولو ساو يف اآلن لكن ومدريد، وبازل فينيسيا يف فقط ليس — املعارض تلك
(ومجرد للمتفرج االجتماعي التميز عىل للتأكيد أخرى طريقة أضحى — وشنغهاي
آخر حول تدور نجدها األحيان أغلب يف — الفنية الساحة لثرثرة الطفيف التعرض

ذلك). سيؤكد — الغريبة املهرجانات
للفن العنارصاملختلفة هذه بني تصل التي الروابط أغوار سنسرب األخرية الفصول يف
مقدمة باعتبارها املتحدة الواليات يف الثقافية الحروب إىل يُنظر قد إذ ١٩٨٩؛ عام منذ
القوى لنسق نتيجة نشأت وأنها العاملي، باالختالط الخاصة نطاًقا األوسع للقضايا محلية
بمعناها التجارة عىل القيود بتحطيم امللتزمة الليربالية االستهالكية ناحية، من نفسه:
إن األخالقي. والسلوك والدين بالتقاليد الخاصة املحلية القوى أخرى، ناحية ومن األوسع،
وباملنافسة باملشهد يقرتن أخرى) مرة شامل منظور من إليه نظرنا (إذا الفراغ يف التجهيز
ويعتمد الُكلفة باهظ املعارص الفراغ يف التجهيز فن إن الجماهريي. االتصال وسائل مع
التجارية املؤسسات بتدخل مرتبط فهو ثَمَّ ومن العام؛ والتمويل الخاصة الرعاية عىل عامًة
يف األوىل نشأته مع مبارشة يتناىف نحو عىل أغراضتجارية، يف املتاحف واستخدام الفن يف
والخصخصة العوملة بني بالعالقة يتصل بدوره وهذا خاصة، بمبادرات الفنانني مرشوعات
املتاحفواملعارض تدفع والتي ليسإال، صغريًا جزءًا الفن عالم خصخصة فيها تكون التي
العنارص بني التكافل يعد مماثل، نحو عىل باستمرار. أكثر مذهلة عروض تقديم نحو
املستهلك ثقافة (أي الواقعية» «الحياة مع التعامل إىل والدافع الجماهريية، للثقافة الراقية

نفسه. الحافز من جزءًا الجماهريية) اإلعالم وسائل وشواغل
يتضح أن آمل الالزم، من أكثر منظم نحو عىل مقسًما الكتاب هذا يبدو أن مخافة
عن التالية الفصول ويف العنارص. هذه بني هائلة وتناقضات توترات هناك أن بعد فيما
وسمات الفن وسمات واستخداماته، الفن وتكلفة الجماهريية، بالثقافة والعالقة العوملة،
يمكن ال ، بنيِّ هو ما عىل تأكيًدا النهاية، ويف التناقضات. هذه أغوار سنسرب عنه، الكتابة
اإلدراج من أكثر اإلقصاء إىل اضطررت وقد فحسب، مقدمة يكون أن إال الطول بهذا لكتاب
عىل حكم أي إىل ح يلمِّ أنه عىل يؤخذ أن ينبغي ال الفنية واألعمال الفنانني ذكر إن بكثري.
يتناولها التي الجوهرية القضايا يف املحورية أهميته إىل إشارة باألحرى إنه بل الجودة،

الجديد. العاملي النظام يف ودمجه الفن تنظيم الكتاب:
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هوامش

(1) © the artist.
(2) © the artist. Courtesy of Brent Sikkema, New York.
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عامليجديد نظام

تنتمي السابق يف كانت أثاث قطع من تماثيل تصنع كولومبية فنانة سالسيدو دوريس
املرير، الرصاع ذلك خالل بالدها. يف الطويلة األهلية الحرب خالل «اختفوا» ألشخاص
فيما املخدرات، تجارة خالل من الحرب — والحكومة العصابات — الجبهتان موَّلت
حقوق بانتهاكات الحافل سجلِّه رغم ببذخ، الكولومبي الجيش املتحدة الواليات موَّلت
وثيًقا تحالًفا الحكومية القوات مع املتحالفة العسكرية شبه الجماعات اختطفت اإلنسان.
األثاث من قطعة نجد سالسيدو، أعمال من بعض يف عقاب. دونما وقتلتهم األشخاَص
ألياف أنه األوىل للوهلة يبدو ما أخرى، أعمال ويف أخرى، قطعة داخل بعناية قة معشَّ
أحيانًا والذي باألسمنت، مملوءة الرتكيبات هذه تكون آدمي، شعر أنه يتضح خشبية
القطع تلك إىل النظر عند عقب. عىل رأًسا مقلوبة طاولة أو بابًا جزئيٍّا أيًضا يغمر
ذبلت لذكرى بياني رسم وكأنها للغاية، البطيء التاليش أو باالنغمار شعور يتملكك
فيها مرغوب غري عادت ثم والرقابة، الصمت عليها وقىض الذهن، داخل للعنف نتيجة
مرور مع الدقيق تعريفها باملثل قاٍس نحو عىل وفقدْت الالإرادية، واألفكار األحالم يف

القديمة. فوق ذكريات عن وذكريات جديدة ذكريات وتراكمت الوقت،
شاسع مبنى عن عبارة بليفربول اإلنجيلية سكوت جيلربت جايلز كاتدرائية إن
أنها رغم املعماري، وتصميمها فخامتها يف تقليدية وهي الطراز، قوطية جرداء بجدران
الزوار: يفكر بالغرابة. قويٌّ حسٌّ داخلها تتجول وأنت يتملكك األخري. القرن أثناء ُشيدت
حالة وكذلك وتآكلها، انمحائها آثار وأين التاريخية؟ الذاكرة تحمل التي الزخارف أين
مؤخًرا ُجددت العتيقة الكاتدرائية هذه أن إال القرون؟ تخلِّفها التي املألوفة الفوىض

جرداء. وتُركت
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تحت دوليٍّا، مكوَّنًا وضم ،١٩٩٩ عام ليفربول يف املعارص للفن بينايل أول أقيم
مواقع يف املعارص الفن قطع وُوضعت بوند، أنتوني عليه وأرشف األثر»، «اقتفاء عنوان
هذا يمثل ماذا اإلنجيلية. الكاتدرائية يف سالسيدو أعمال وظهرت املدينة، حول مختلفة
عامليتني، حربني شهدت الكاتدرائية تشييد عىل مرت التي عاًما السبعني إن الجمع؟
واكتساح التصنيع، أهمية وتراجع بريطانيا، يف وزوالها السياسية الراديكالية وظهور
ناضبة مدينة داخل املألوف من أكرب بحجم املكتمل املنتج فتولَّد للمجتمع؛ العلمانية
وشاقة دقيقة محاولة وهو — الفني سالسيدو عمل إن واإليمان. والسكان العمل من
باستعادة الخاصة الفذة جاليانو إدواردو ألعمال املرئي النظري هو — الذاكرة لتبجيل
بلدان أغلب يف فعًال أو كلمًة لالحتجاج العنيف القمع وجه يف الجماعية السياسية الذاكرة
الذكرى تجميد ينتقد مريويزر، تشارلز أوضح كما تحديًدا، أكثر بصورة الالتينية. أمريكا
أو جثمان لديهم ليس الحزان املختفي فأهل توليدها، إىل االختفاء يهدف التي وكبحها
سالسيدو أعمال تالءمت البرصية، الناحية من تويف. حبيبهم بأنَّ اليقني حتى أو مقربة
اعرتاف ككرايس الخزائن فبدت بالكاتدرائية، الجرداء الشاسعة املساحات مع ا جدٍّ الفنية
هذه مثل يف الفني والعمل املوقع بني الجمع من الغاية إن عمالقة. نعوش أو متحولة
الفكر، وتحفيز مثمر، نحو عىل الثقافات بني واملقاربة اآلخر، أحدهما إثراء هو املقاربة
أمر كاتدرائية داخل أرضحة وضع أن ورغم أخرى. وثقافات تواريخ عن بلمحة والتزويد
سالسيدو عند للذكرى الطقسية األنماط ألن نظًرا تضاديٍّا؛ بينهما الجمع بدا فقد مالئم،

يتغري. لم شيئًا وكأن ُشيِّد مبنى داخل اإلنجييل، املذهب شبح مع تعارضت
ليشمل يتسع أن يمكن ألنه نظًرا لبينايل؛ نمطيٍّا موضوًعا األثر» «اقتفاء العنوان يعد
شاملة فعالية هو ليفربول بينايل إن تقريبًا. شيئًا يعني ال ثم ومن تقريبًا، يشء كل
موريس جون ومسابقة كونتمرباريز معرضنيو منها األقدم، السنوية املعارض تستوعب
بأحواضالسفن، تمتلئ مدينة الفعالية؛ هذه ملثل للغاية مالئمة ليفربول مدينة إن للرسم.
موقًعا مثَّلت الرق، تجارة ذلك يف بما التجارة، عىل السابق يف العظيمة ثروتها اعتمدت
اآلن املهرتئ الحضاري ونسيجها التاريخية. ووقائعها العوملة أمر يف يتدبر لفن مالئًما
املتهالكة، ومناطقها الفنية، األعمال لعرض الخالية الشاسعة املساحات من الكثري به
والتطوير. للتحسني جاهزة الرومانسية، التصورات تناسب التي العائمة األشجار وجذول
أكياس سيما ال الفنية، األعمال لعرض واالستفزازية املثمرة الفرص لبعض يهيئ هذا كل
الذي املكان فضاء تمأل والتي تيت، معرض يف املعلقة نيتو إلرنستو املنتفخة البهارات
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مونيز فيك قدم مماثل، نحو عىل بالروائح. بالفعل السلع لتلك مخزنًا السابق يف كان
ساو رأسه مسقط يف الشوارع أطفال حول ومعقدة عاطفية أعماًال «األثر» سلسلة يف
وأقنعهم وفيالسكويز، جريكو وإل دايك لفان لوحات من نسًخا لألطفال فقدَّم باولو،
ذلك بعد الصور هذه استخدم ثم الفوتوغرافية، الصور لهم التقط ثم األوضاع، بتمثيل
يُرتك الذي النوع من امللونة والقصاصات النفايات من مكونة مفصلة لصور كأساس
بالسكر محاطة لألطفال تخطيطية صور تظهر ومنها كرنفال، مرور بعد الشوارع يف
املعرض. يف الضخمة الصور وعرض لها فوتوغرافية صوًرا التقط ثم طيفي، نحو عىل
السكر، تجارة أقطاب أحد اسم يحمل الذي تيت، متحف يف ُعرضت التي الصور اكتسبت

آخر. بُعًدا
يعكس البينايل هذا أن األثر» «اقتفاء بمعرض الخاص الكتالوج يف املقدمة زعمت
بيانًا منه أكثر مطمًحا ذلك كان ١٩٩٩ عام يف أنه رغم للمدينة، الحالية» املدنية «النهضة
سيكتشفون الزوار أن «يضمن املدينة حول الفنون معارض توزيع أن بوند كتب للواقع.
بارتباط عالنية ح ُرصِّ ثم من الفنية.» األعمال يشاهدون فيما ليفربول ملدينة الثري الطابع
من االنتقال تتضمن الفني للحدث املدينة زوار مشاهدة إن وبالطبع بالسياحة، املناسبة
محرية سلسلة هناك كانت بالخرائط. باستمرار واالستعانة سياًحا، بوصفهم آلخر مكان
الحدث مبادئ أن ضوء ويف لكلتيهما، السياقية املادة يف ونقص واألماكن، األعمال من
يف جمالية ممارسة أساسية بصورة التجربة أصبحت تقدير، أفضل عىل مبهمة كانت
العالم بواطن عىل للغاية املطلعني لألشخاص عدا فيما معماري، سياق داخل العمل رؤية

أساسية). بصورة الحدث لهم أقيم ربما (الذي الفني
تجارية عىلرشكات اشتملت والتي املساهمة، واملنظمات البينايل رعاة الكتالوج أدرج
الحكومية واألجهزة القومية، الفنون ومجالس فنية، وهيئات محلية، أكاديمية ومؤسسات
التحالفات نوع عن املزيج هذا كشف جوته. معهد مثل الخارج، يف الثقافة تدعم التي
عالماتها شهرة تعزيز يف ترغب وصغرية، كبرية تجارية، مؤسسات بينايل: أي يولِّده الذي
نشاطها، تجديد يف تأمل إقليمية وكيانات الثقافية، بمنتجاتها تدفع وشعوب التجارية،

البحثية. تقييماتها رفع يف ترغب وجامعات
أكثر االنتشار يف آخذة لظاهرة واحًدا نموذًجا كونه يعدو ال ليفربول بينايل إن
— الباردة الحرب نهاية أن إال أمميٍّا؛ كان طاملا الفني العالم أن حني ويف فأكثر.
املسئولون طاف مثلما وعاداته. ممارساته تنظيم إعادة يف تسببت قد — شاهدنا كما
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(أنجيلكا).1 «األثر» مونيز، فيك :1-2 شكل

من مجموعة رشعت جديدة، أسواق عن بحثًا األرضية الكرة بالرشكات التنفيذيون
إىل بينايل من فيتنقلون نفسه، األمر فعل يف الدوليني الرحالة الفنية املعارض مرشيف
وكاسل سيدني إىل جو كوانج إىل فينيسيا إىل باولو ساو من الجنسيات، متعدد آخر
يقام بعضها كان والشيوعية، النامية الدول يف الفنية األحداث تلك بني من وهافانا.
جرى أنه رغم ،١٩٥١ عام انطلق الذي باولو ساو بينايل غرار (عىل طويلة مدة منذ
إليك تماًما. حديثة أخرى أحداث كانت فيما أوسع) نطاق عىل مؤخًرا وتمويله تجديده
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،(١٩٨٤) هافانا بينايل انطالقها: تواريخ جانب إىل الجديدة الفنية األحداث من بعًضا
الجنوبية كوريا جو، كوانج معرض ،(١٩٩٣) املتحدة العربية اإلمارات الشارقة، بينايل
أبوابه وفتح ،١٩٩٦ عام (انطلق شنغهاي بينايل ،(١٩٩٥) جوهانسربج بينايل ،(١٩٩٥)
أليجري بورتو يف يقام الذي مريكوسور وبينايل ،(٢٠٠٠ عام الدوليني الفنانني أمام
،(١٩٩٨) كوريا بوسان، بينايل ،(١٩٩٨) السنغال داكار، معرض ،(١٩٩٧) بالربازيل

.(٢٠٠٣) براغ ومعرض ،(٢٠٠١) يوكوهاما وترينايل ،(١٩٩٨) برلني بينايل
الحداثة مبادئ أخريًا انهارت فقد التطور؛ لهذا الشاملة الفن عالم رؤية هي سارة
املمارسات من ومعقد هائل عدد محلها وحلَّ والذكورية، والبيضاء، والفردية، الخطية،
البينايل؟» مقومات هي «ما السؤال: عىل ا وردٍّ وامللونة. واملتنوعة، املتعددة واملخاطبات

الدوليني: املرشفني هؤالء أحد مارتينيز، روزا أجابت

الحارض يتأمل فهو األساس؛ يف وروحاني سيايس حدث هو املثايل البينايل إن
ملحة «هو للبينايل: أحبه تعريف يف دانتو آرثر يقول كما تغيريه، يف برغبة

الجنسيات.» متعددة ليوتوبيا

الثمينة املعولم الفن ملعايري تبادل إحداث مثالية، بصورة حدث، كل من الهدف إن
اتصال نحو — باستمرار األسماء نفس تكرر نالحظ البيناليات قوائم فحص عند —
هذا يفرز أن ينبغي أيًضا، مثايل نحو عىل املحلية. والظروف املحليني الفنانني مع مثمر
وارتباطات خلفيات من أشخاص به يأتي الفنية األنماط من هجينًا مزيًجا الوقت مع
املساحات ويمأل سواء، حد عىل واملحيل الدويل املستوى عىل يعرب واسع، نطاق عىل مختلفة
التي — القومية الدولة سيما ال — املتماثلة التكتالت تقوض والتي وينتجها، البينية

السلطة. عليها تعتمد
وستيوارت بهابها هومي كتابات من سيما ال — قوي نظري دعم له مثايل مبدأ وهذا
ساهم وقد املصاحبة، املطبوعات ويف الفنية املناسبات يف رصاحة يُذكر ما عادة — هول
استثنائية. حاالت يف إال النجاح هذا السابق يف تحقق لم شعوب من فنانني شهرة زيادة يف
عىل كوريا، أو أفريقيا جنوب أو روسيا أو كوبا أو الصني من — الفنانون هؤالء يجلب
حدة إن جديدة. وأنماًطا وأفكاًرا ورؤى أصواتًا العاملية الفنية الساحة إىل — املثال سبيل
البعد كل بعيدة للمختفني، الحزان األقارب مع تعاونها من تأتي والتي سالسيدو، أعمال
داميان أعمال يف كما اإلعالم من واملستوحاة األصلية غري للعنف الخيالية القصص عن
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للسخرية مثرية تبدو تجعلها واملقارنة تشابمان، األخوين أو املثال، سبيل عىل هريست،
اضطرت الفنية. املعارض سالسل وتصدَّرت الفني املشهد األعمال هذه مثل ت غريَّ قطًعا.
حول الثالث العالم نظر وجهات تعزيز إىل تهدف متخصصة مجلة — تكست» «ثريد
والرأي الفن هذا مثل إظهار من األساسية غاياتها تبديل إىل — وتحليلها والثقافة الفن
الرئيسية املشكلة فإن فيرش، جني تعبري حد عىل الكبري. نجاحه ظروف استكشاف إىل
االختالف ألن حدث؛ الذي املفرط األنظار تركيز يف بل األنظار، عن التواري يف تعد لم

اآلن. ترويجها يسهل سلعة أضحى الثقايف
النظر خالل من عليها بناءً النجاح هذا حدث التي الرشوط حول فكرة أخذ يمكننا
وأثر وظيفة إىل ثم مختلفة، مناطق يف املتناقضة الفن حاالت وبعض البيناليات، إىل تباًعا

واستهالكه. املعولم الفن إنتاج من الجديدة الهوجة هذه
الكم هذا إنشاء إىل أدت التي نفسها بالقوى مدفوع للبيناليات الهائل العدد إن
أن جيًدا الحكومات تدرك وترميمها. القديمة وتوسعة الجديدة، املتاحف من الكبري
عىل الحصول أجل من متزايدة بصفة بعضها مع العاملي املستوى عىل تتنافس املدن
املدن توفر أن بد ال السياحة. وجذب بها للرشكات الرئيسية املقرات وإقامة االستثمارات
كونه يعدو ال والبينايل والرياضية. الثقافية الفعاليات من واسعة مجموعة نجاًحا األكثر
إىل تتطلع مدينة أو — عاملية تكون أن يف ترغب مدينة أية سهام جعبة يف واحًدا سهًما
فاحش (بعضهم السائحني من بعينها فئة الجتذاب — األحوال أغلب يف كما املكانة، تلك

املغادرة. حرية لديهم الذين املقيمني هؤالء إمتاع أمل عىل الثراء)
املعارض من سلسلة جمع الذي هانرو، آي هوه الشهري، املعارض ملرشف ترصيح يف

الفنية: الساحة اهتمام فيه أوضح والتغري، النمو رسيعة اآلسيوية املدن تستكشف

وسياسية بل وثقافية اقتصادية قوى قيام تمثل الجديدة العاملية املدن هذه إن
اليشء إن األرض. لكوكب جديدة ورؤى جديًدا عامليٍّا نظاًما تخلق جديدة
مساحات املدن تلك أصبحت بها، الخاص املدن تلك تراث مع أنه هو األهم
للحداثة، الجديدة والتفاهمات الرؤى يف التعمق فيها يتسنى وأصلية جديدة

ابتكارها. وإعادة «اليوتوبيا/الديستوبيا» لخيال جديدة واحتماالت

من جديدة، وسياسية اقتصادية لقوى ثقايف تأكيد هي املعارض تلك فإن ثم من
للتأكيد الرتكية الحكومة جهود من جزءًا يعد الذي إسطنبول بينايل ذلك عىل األمثلة بني
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كي والنيوليربالية العلمانية للمعايري كافية بدرجة يمتثل الشعب أن األوروبي لالتحاد
أكثر صورة تقديم إىل يهدف الذي هافانا بينايل هو آخر مثال باالتحاد. العضوية تضمن
الضيق. اإلطار هذا يف املعارضة عىل بالتصديق الكوبية للحكومة ثقافيٍّا ومنفتحة لينًا

قدم كرة مباراة أو جديدة لتكنولوجيا معرض عن تميزانه أخريان فائدتان للبينايل
الفن فإن النظريات، وواضعي النقاد جانب من األكاديمي الرفض كل رغم أوًال: هامة.
وجهات من العاملية نحو وإشارات املألوَفنْي، والرتفيه الثقافة فوق يسمو بمجد يحتفظ
التزاحم ظل يف — ملدينة نفسها الوظيفة يؤدي ذاته حد يف وهو واملدنية، العامة النظر
لدى املدفأة فوق معلقة لبيكاسو لوحة تفعل كما — العاملية السوق يف مكانة لنيل الفج
بفاعلية لها ج يروِّ بل فحسب، العوملة فضائل يجسد ال إنه ثانيًا: تبغ. برشكة تنفيذي

أيًضا.
بها املفرتض من التي املثالية املبادئ مع البينايل فوائد فيها تتعارض أحوال ثمة
أول إجراء من وجيزة فرتة بعد ،١٩٩٥ عام جوهانسربج بينايل تأسس تجسدها. أن
أفريقيا جنوب ربط إعادة الهدف كان ،١٩٩٤ عام أفريقيا جنوب يف حرة انتخابات
التنوع يف غاية سلسلة نُظمت األول البينايل يف املقاطعة. من سنوات بعد الثقايف بالعالم
مكتملة عاملية مدينة أنها عىل جوهانسربج مدينة تصوير محاولة يف املعارض من
لإلقصاء األمة عن مشكَّلة نظرة سيعرضون الذين املحليون الفنانون تعرَّض الجوانب.
الجنوب املجتمع عن مريبة إيجابية صورة قدَّم البينايل أن الكثريون ورأى عامة، بصورة
كبري لنقد تعرض أنه إال أفريقيني، جنوب مرشفني ضم البينايل أن حني ويف أفريقي.
تكن لم ومقسمة معدمة مناطق داخل أجنبية غزوة العتباره املحليني السكان جانب من
الدهشة آخرين، بني من مكافييل، توماس تملكت الحدث. لذلك اإلطالق عىل مستعدة
الخانعة املغازلة من نفروا الذين السود من كبري جزء يبدو كما قاطعه الحدث أن إلدراكه

العاملية. الفن لساحة
دويل، وفريق إنويزر أكوي عليه أرشف الذي — الثاني البينايل سعى ،١٩٩٨ عام يف
التي لالنتقادات االستجابة إىل — والجغرافيا» التاريخ تجارية: «مسارات موضوعه وكان
والهجرة. واالستعمار العرق قضايا تناول سياسيٍّا معرًضا فكان األول، للبينايل ُوجهت
وخرياردو هانرو هوه إرشاف تحت معارض ضمت عوملية تجربة البينايل كان مجدًدا،
التغيري ورغم الجنوب. بلدان بني الروابط عىل أكد املرة هذه يف أنه رغم موسكريا،
الصورة أن اإلطار هذا مثل يف بدا التنظري، صارم واإلرشاف املعرض، موضوع يف
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الحدَث جوهانسربج مدينة ملجلس املالية األزمة هددت نجاحه. ضد تعمل للبينايل الفعلية
األفريقي اإلنتاج أن من املحليون والنقاد الفنانون تربَّم ومجدًدا، إرجائه، يف وتسببت
الخصوص وجه عىل الرضر لحقه وأنه عامليٍّا، هجينًا يحمل أممي شأن لصالح ثانيًا حل
الفرصة حتى أو — بها خربة يملك ال التي امليديا فنون نحو املنصب لالهتمام نتيجة
األنماط أن ُرؤي ذلك، عىل عالوة املحليني. الفنانني من محدود عدد سوى — الكتسابها
عنوة ُفرضت الفوتوغرايف التصوير عىل القائمة والفنون املفاهيمي بعد ما للفن القياسية
وصول تعذُّر يف متمثلة النتيجة فجاءت استعماري، بأسلوب املتالشية املحلية الثقافة عىل
أموال نقص التصور هذا عزَّز تشغلهم. التي القضايا عن وابتعاده له املحلية الجماهري
للبينايل األجانب الزوار شعر أخرى. مرة للمدينة املالية لألزمة نتيجة واإلعالن، الدعاية
من أيٍّ يف الثقايف التبادل يتدفق لم لذا بالخارج؛ املدينة مخاطر ظل يف وذلك بالعزلة،
مجلس وأنهى بكثري، املتوقع من أقل عدًدا البينايل جذب مخطًطا. كان كما االتجاهني
لديها يعد لم أنها ذلك بعد املدينة وأعلنت انتهائه، موعد من شهر قبل فعالياته املدينة

آخر. بينايل إلقامة أموال
جمهور اجتذاب إىل يسعى كان البينايل أن بودني جني تؤكد اإلخفاق؟ هذا سبب ما
اهتمام لديهم ممن حينئٍذ) الصغري األسود القطاع أو البيض من (إما املتوسطة الطبقة
جمهور جذب يف صعوبًة البينايل مواجهة إن للمعرض. املثالية الثقافية باملبادئ ضئيل
الفصل عىل حافظوا أفريقيا جنوب بيض من الكثري ألن الدهشة؛ إىل يدعو ال أمٌر محيل
حني يف الثقافات، متعددة العوملة عن معرًضا يتقبلوا ولم الواقع أرض عىل العنرصي
املعاهدة فإن البالد، أهل باقي أما أكثر، آنيَّة شواغل لديها كانت السوداء النخبة أن
إليها الوصول تم والتي العنرصي، الفصل سياسة نهاية عن أسفرت التي الغرب مع
البالد أهل عىل الحكم ثمَّ ومن املعهودة العاملية القيود مع تمشيًا االقتصاد بإدارة بتعهد

متناقضة. مشاعر دون به االحتفاء إمكانها يف يكن لم الفقر؛ باستمرار
جذبت هافانا، ففي مماثلة؛ توترات حوت نجاًحا القت التي املناسبات تلك حتى
الجماهري. من كبريًا عدًدا — الثالث العالم وفن الكوبي الفن تناولت التي — البيناليات
سكان عن الثقافة من كثريًا أكرب بقدر يتمتعون هافانا مدينة يف الناس عامة أن ومع
ِقبَل من أفضل باهتمام حظوا أنهم يعني ال فهذا أفريقيا، بجنوب العشوائية املناطق
أعمال عن عديدة أقاويل ترددت لألجانب. األول املقام يف أقيم أنه بدا الذي البينايل
كتبت البينايل. انتهاء قبل أغلقت أماكن عن أو االفتتاح، بعد تشغيلها أوقف وسائطية
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هافانا بينايل يف األجنبية الرعاية تحت الكوبي الفن هيكلة إعادة عن فوسكو كوكو
:٢٠٠٠

… وأوروبا أمريكا من معارض بمرشيف آخرها عىل ممتلئة طائرات وصلت
دون بهم الخاصة املرشوبات وحفالت املنتقاة االستديوهات إىل توجيههم تم
للغاية الكلفة باهظ حدثًا وكان الرئييس، املعرض إىل مرافقتهم وكذلك غريهم،
ساعات، بضع مدى وعىل وهناك، الكوبيني. أغلب حضور دون حالت بدرجة
للمتفرجني املبارشة األحداث بعض وأقيمت الفيديو عروض من العديد ل ُشغِّ
قليلة عرض أجهزة كانت التالية األيام يف آخرون زوار وصل ملا فقط. األجانب

األساس. من منها أيٌّ ُوجد إن هذا تعمل، التي هي للغاية

بعنوان ٢٠٠٠ لعام هافانا بينايل يف ُعرض الذي سيريا سانتياجو الفنان عمل يف
للسلطة املحتملة للعالقات الذًعا نقًدا الفنان يوجه ملرشوب»، يدعوك سيريا «سانتياجو
يف وتخبئتهن للعاهرات املال تقديم طريق عن البالد وأهل الفنون سياح بني واالستغالل

الحفل. لرواد كمقاعد ُوضعت التي الصناديق
ورثت املحليني. السكان من أكثر العاملي الفن جمهور مخاطبة إىل البيناليات تنزع
تتنافس التي الدولية التجارية أو الفنية املعارض نموذج من بنيتها املناسبات تلك
ابتعدت البيناليات من الكثري أن حني يف الثقافية، سلعها بأبرز للدفع الشعوب فيها
أجواء تبقى ما فأحيانًا القومية، الفنية املعارض يف املنافسة لهذه املادي التجسيد عن
هم الرحالة املتخصصني املعارض تلك مرشيف فإن ذلك، عىل عالوة القومية. املنافسة
ويتشاورون املحلية األصوات إىل يصغون هم وبالطبع العاملي، الفني النظام صنيعة
ومختلطة. عاملية فيها يتحركون التي والبيئة وجودهم» «علة أن بيد ويقدمونها، معها

العالم: يجوب الذي املرشف دور عن نقدي تحليل يف بيكر كارول كتبت

واإلنتاج والكتابة والثقافة للفن الراقي العالم هذا مثل يجوب ممن البعض
العمل أن ورغم فحسب، الفنية للساحة يستجيبون أنهم اآلن يبدون واملعارض
النقدي الجهد لهذا الوحيدة الحقيقية النتيجة فإن اجتماعيٍّا، مدفوع أنه يبدو
استثنائيٍّا، أم مقبول غري أم مقبوًال للعمل الفن عالم إيجاد درجة يف تتمثل
جودة حيث من العمل، بها يحظى التي التقييمات بقدر يُقاس الذي األمر وهو

املطاف. نهاية يف قها يحقِّ التي واملبيعات يولِّدها، التي والسجالت الوثائق
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سيدات».2 أربع عىل سم ١٦٠ طوله خطي «وشم سيريا، سانتياجو :2-2 شكل

النظام هذا التماثل. النهاية يف يفرز الفني النظام عرب املحلية املادة انتقاء إن
تشكِّل التي أيًضا، والعامة الخاصة الهيئات، كافة مصالح بل اإلرشاف، فقط ليس —
االهتمامات يخاطب فن إنتاج إىل ينزع — البيناليات حولها تتمحور التي التحالفات
القوى بحركة الخاصة تلك سيما ال النيوليربالية، القيم يعزِّز هو أدق، بصورة الدولية.

الثقافية. بالتعددية الصلة ذات والفضائل العاملة
عرضه الذي فنلندي»، سفر جواز «مليون جار، ألفريدو عمل البارزة األمثلة بني من
جار صنع هلسنكي. يف املعارص الفن بمتحف ٩٥ إس آر إيه الدويل الفنون مهرجان يف
تذكرنا هائلة كتلة يف ونظمها فنلندي سفر جواز ملليون طفيف نحو عىل معدلة نسًخا
تلك إىل ترمز السفر جوازات كانت زجاجي. لوح خلف ووضعها التبسيطية، بالِبنى
الفنلندية الحكومة سمحت حال يف املهاجرين إىل تُمنح أن املمكن من كان التي الجوازات
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الهجرة سلطات إرصار وبسبب األوروبية، القارة باقي يف املوجود املعدل بنفس بالهجرة
الحق. وقت يف جار عمل ر ُدمِّ الفنلندية،

استخدم فقد عديدة، بطرق املعولم الفني لإلنتاج نموذجيٍّا مثاًال العمل هذا كان
السياسية للقضايا استجاب كما املعارص، للفن العاملية واللغة املحلية املادة من كالٍّ حرفيٍّا
حساب عىل العاملي املال رأس ملصالح انحاز ذلك فعله يف وهو عليها. وعلَّق املحلية
وأن بد ال التوطني يف األشخاص حق أن يف العمل رسالة تمثَّلت إذ املحلية؛ االهتمامات
وذلك ديمقراطية، بطريقة إليها التوصل تم التي تلك حتى قومية، قرارات أية يتجاوز

االجتماعي. والرتابط التجانس لحماية
الفني للنظام املجانس التأثري إىل وكذلك أخرى، مرة املوضوع هذا إىل سنعود
املتناقضة: الحاالت من زوجني مناقشة نود تنوعه، عىل أوًال نؤكد كي لكن العاملي،
االقتصادية بالقوى االحتكاك لصدمة نتيجة خرجت التي الفنية لألعمال املختلفة األنماط
عىل أبقتا دولتني من الفنية األعمال ثم اإلسكندنافية؛ والدول روسيا يف النيوليربالية،

وكوبا. الصني الشيوعية؛ الحكومات

اإلسكندنافية والدول روسيا

التعرض حديثة دوًال اإلسكندنافية والدول روسيا كانت العرشين، القرن تسعينيات إبان
الغرب من النيوليرباليون االقتصاد خرباء أوعز روسيا، يف القصوى. السوقية للضغوط
قاٍس أنه سيثبت — بالصدمة» «العالج — للسوق والحاد الرسيع التعرض بأن للحكومة
فاحش الروس من ضئيل عدد أضحى رسيع. ثراء عن سيسفر أنه إال القصري، املدى عىل
األساسية، الخدمات أكثر انهيار مع كارثية، كانت ككل الشعب عىل النتائج لكن الثراء،
نطاق عىل املدقع الفقر وانتشار املتوقع، العمر متوسط وانخفاض الجريمة، وتفيش

واسع.
وجمهوريات روسيا من القادمة الفنية األعمال حازت الكارثة، هذه من وبدافع
االجتماعي االنحطاط شظايا ُقدمت إذ واسًعا؛ اهتماًما السابقة السوفييتي االتحاد
من مطلوبًا، فنٍّا الواقع» «فن وأضحى الغرب. يف الجماهري قلوب إىل الرسور إلدخال
كان الفراغ. يف التجهيز وفن األدائي والفن الفوتوغرايف والتصوير الوثائقية األفالم خالل
يتوقع أن يمكن (كما بالصدمة مرتبًطا الواقعي للفن األولية العنارص تلك مثل تقديم
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الواقعي»)، الفن «عودة التسعينيات: حقبة فن عن األثر بالغ فوسرت هال وصف من املرء
االقتصادية. بالصدمة للعالج جماعيٍّا ل املسجَّ باألثر التحديد وجه وعىل

املال فيها يُقدَّم التي الفوتوغرافية الصور من سلسلة ميخايلوف بوريس صنع
الضوء مسلًطا الكامريا، أمام أنفسهم وتعرية معينة وضعيات التخاذ ألشخاصمرشدين
من النقطة هذه يف يقرتب (وهو املال مقابل الجسد تقديم يف املضمن االضطهاد عىل
ولتعرية مختلفة مذلة أشياء ليفعلوا ألشخاص أيًضا املال دفع الذي سيريا سانتياجو
و«عند (١٩٩١) األرض» من «قريبًا صور يف ميخايلوف بوريس يحاكي أجسادهم).
أوكرانيا، شوارع يف الحياة ًرا مصوِّ العرشين القرن أوائل صور مظهر (١٩٩٣) الغسق»
الذين أولئك عىل يركز أيًضا لكنه الشوارع، قاطني من العديد عىل أخرى مرة ويركز

الحياة. قيد عىل البقاء يستطيعون بالكاد لكن منازل لديهم

الغسق».3 عند «سلسلة ميخايلوف، بوريس :3-2 شكل

تماثل يكمن وهنا الثورة، قبل ما عرص استحرضا األسلوب جانب إىل املوضوع إن
السوفييتي االتحاد بعد ما مجتمع أفراد من العديد تملَّك الذي الشعور مع ال فعَّ مرئي
من كان التي الرأسمالية تمخضت أن بعد وذلك انتكاسهما، بعد والتقدم التاريخ عن
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أغلبية بذلك دافعة زمنية، ألطر تراكم عن ثري استهالكي حارض إىل تنقلهم أن املفرتض
روسيا. يف القيارصة عصور ساد الذي املدقع الفقر نحو الشعب

العرشين».4 القرن يف صنع آر: آي «إم أفريكا، بوجايف سريجي :4-2 شكل

أطلق بتجهيز ١٩٩٩ عام فينيسيا بينايل يف روسيا أفريكا بوجايف سريجي مثَّل
يف الوسائط متعدد الواعد العمل ذلك رأيت العرشين». القرن يف صنع آر: آي «إم عليه
صوًرا يحمل قصديري ببالط مغطاة وجدرانه املعرض أرضية كانت حيث نيويورك،
عرشات من قديمة وكأنها لتبدو أيًضا ُطبعت وقد السوفييتي، االتحاد أيام للحياة دعائية
الفوتوغرافية الصور وكانت فوقها، السري عند تنبعج املعدنية األرضية كانت السنني.
الغرفة منتصف ويف البسكويت، علب فوق املوجودة الطفولية الرسومات سمة تحمل
كهربائي بجهاز مقيد لرجل فيديو مقطع داخلها تحوي ضخمة معدنية كرة توجد
تزييفه. يمكن لكن مكتشف، فيديو مقطع أنه الفيلم بدا ألم. يف رباط عىل ويعض يرصخ
أن ظننُت أن — تجاري معرض يف ألنه — الفني العمل عىل املبارشة فعيل ردة كانت
عن وثائقي فيلم من نُسخ األمر حقيقة يف الفيديو أن إال أدائي، مقطع هو الفيديو مقطع
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جمهوًرا نحن — نشاهده كنا وما الكهربائية، بالصدمة عالج خوض عىل أُجرب شخص
قطعة سعت العقل. لتدمري حقيقيٍّا مشهًدا كان — أيدينا بني الخمر كئُوس نحمل كيًِّسا
عن اللثام إماطة سبيل يف واالجتماعية، النفسية الصدمة بني الجمع إىل الفنية أفريكا
يف والبطولة بالسماح نفسه ر صوَّ الذي النظام عليه ينطوي الذي والوحيش املؤلم القمع
الذاكرة. تدمري أمام ربما والحنينية القديمة األوصاف تلك وطرح الفوتوغرافية، صوره
وثائقي فيلم من مستوحى أوسع، لجدل مثاًرا كان عمًال، ذلك بعد أفريكا صنع
أهمية عىل يدالن السابقني املثالني إن شيشان. متمردين يد عىل روسية دورية ذبح عن
الصور يف تجىل ربما الغربية، الفنية الساحة يف الواقعي السوفييتي االتحاد بعد ما فن
من التمثيل عن القديمة الحداثة بعد ما دروس كافة تاليش مع واألفالم، الفوتوغرافية
األدائي املشهد يف كما معرب، أداء يف نراه وربما واقعية. أنها اعتربت ذلك مع لكن الذاكرة،
عضهم، محاوًال الجمهور عىل العاري الفنان فيه ينقضُّ والذي كوليك، ألوليغ «الكلب»
وانحطاطهم. الروس لخسة يبدو ما عىل واقعي تمثيل يف كلب، إىل ل تحوَّ إنسان وكأنه
فهي الشمس؛ وضوح واضح الفنية األعمال هذه ملثل الغربي الجمهور انجذاب إن
أخرى بعبارة — أو ومدعني، لصوص (بارونات املزدهرة الرأسمالية من مدهش مزيج
ومن أبيض، أوروبي ثالث لعالم املفاجئ املولد ومن واسع)، نطاق عىل وقتلة محتالني —
عىل واملحافظني لليرباليني ممتعة (قصة منهزم وعدو «فاسدة» إمرباطورية انهيار قصة
عىل اآلن تنطوي التي الروسنة إن املايض. من جزءًا أضحت أيديولوجية ومن سواء)، حد

املأل. عىل تُعرض عندما نحو أفضل عىل تظهر هذا، كل
الفنية األعمال تلك أن كيف هو استيعابه الغربي الجمهور عىل يصعب قد ما لكن
السوفييتي، التاريخ حتى أو السالفية، للروح الغريب االختالف بالرضورة تصور ال
نتائج عن هو الفني ميخايلوف عمل إن الرأسمايل. الحارض إىل باألحرى تشري لكنها
هو «الكلب» كوليك وعمل إال، ليس للبيع يشء كل فيها أضحى التي الجامحة الرأسمالية
لعملية كلب فيها يخضع والتي كلب»، «قلب بولجاكوف لقصة محدثة نسخة بالتأكيد
املجتمع يف األساسية غرائزه بفضل العيش يف وينجح برشية، هيئة يأخذ بحيث جراحية
بولجاكوف صه تفحَّ الذي املجتمع أن إال العرشين. القرن عرشينيات يف السوفييتي
وكان كلية، ثورية شيوعية إلثارة محاولة من منهجي برتاجع يمر كان دقيًقا تفحًصا
«السياسة فرتة يف ظهرت إذ مؤقتًا؛ االقتصاد لتحفيز الحرة السوق معايري يستخدم
اكتسبوها التي بثرواتهم يتباهون ممن الجدد األثرياء من طبقة الجديدة» االقتصادية

اليوم. لروسيا اعتداًال أكثر صورة كان أخرى، بعبارة الغالب. يف مشبوهة بطرق
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للدول الفاعلة االشرتاكية الديمقراطية االقتصاديات اضطرت ذلك من النقيض عىل
إلغاء طريق عن التسعينيات خالل نيوليرباليٍّا اتجاًها تسلك أن إىل فجأة اإلسكندنافية
أكثر األوضاع ساءت العمالت. رصف سوق ضوابط عن والتخيل املالية األسواق تنظيم
عىل جزئيٍّا اإلسكندنافية الحكومات أجرب الذي األمر وهو التسعينيات، أوائل ركود مع
اعتربها طاملا والتي االجتماعية، والرعاية بالصحة الخاصة االجتماعية الربامج تفكيك
به مرحب غري مستجدٍّا شيئًا كانت التي — البطالة ارتفعت به. مسلًما أمًرا املواطنون
السابق يف كان ما تغيري يف الجماعية الهجرة بدأت التصنيعي. النشاط انهيار مع —

تماًما. ومتجانسة منغلقة مجتمعات
غريها، يف كما اإلسكندنافية، الدول يف االشرتاكية والديمقراطية الحداثة كانت
القوى طويل مدى عىل االشرتاكية الديمقراطية تخطت ومثلما بقوة. مرتبطتني
منذ العالم دول باقي من كثري عىل بظاللها ألقت والتي واليمينية النيوليربالية
الفنية الساحة عىل البقاء يف ونقية بنيوية حداثة نجحت فصاعًدا، السبعينيات أواخر
وتأسيس املنفعي التصميم من الفن دور يف تحول إىل وتبعاته الركود أدى اإلسكندنافية.
االشرتاكية الديمقراطية الحكومات قدمت الرصيح. النقد إىل مثالية بنيوية مرشوعات
الصعب من بطريقة نفوذ، ذوي مطَّلعني أشخاًصا الفنانني وجعلت للفنون، املايل الدعم
النيوليربالية، الفرتات يف حتى التوجه هذا استمر أخرى. بلدان يف الكثري فعل مثلما إنكارها،
الفنانني كتابات من مجموعة ضمت للمجتمع. معادية أعمال يف الفنانني رشوع مع حتى
عن ت عربَّ فقرة — حريتنا)» (ونريد عاديون «كلنا الالذع العنوان حملت اإلسكندنافيني—
اإلسكندنايف، املجتمع يف الحرية قدر عىل املؤرش دور يؤدي الفنان أن «يبدو جيًدا: األمر
الدور.» هذا يتأكد — للفنان التقليدي الدور هو كما — للمجتمع الفنان رفض وبقدر

الذي الليربايل الخطاب مع كثب عن يتوافق الجديد، النظام تطلَّبه الذي النقد، ذلك إن
النيوليربايل واملجتمع لالقتصاد القومية أو املحلية املقاومة ق تحقِّ ال النيوليربالية. صاحب
الشكوك زيادة شأنه من وهذا العاملي، الفني املجال يف الثقايف التعبري من القليل سوى
ليس الدعاية، يف إنكاره) يمكن ال نحو عىل (ثانويٍّا دوًرا لعب قد الفن أن احتمال حول

نفسها. للنيوليربالية أيًضا بل فحسب، الهوية لسياسات
االقتصادية القوى مع الحماية من وافر بقدر تتمتع التي املجتمعات تلك تصادم إن
ونتيجة قبل، من تَُر لم التي الثقافية الجزيئات من ومتنوع المع فيض عن أثمر القاسية
مع جنب إىل جنبًا العاملي، االهتمام محور إىل املعارص اإلسكندنايف الفن وصل لذلك،
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معرض يف بوضوح الجديد الوضع تبعات انعكست اإلسكندنافية. والسينما املوسيقى
— إليوت ديفيد ذكر كما ،٢٠٠٠ عام التسعينيات» يف اإلسكندنايف الفن التنظيم: «حرية
غاضبون أنهم «يبدو الفنانني هؤالء أن باملعرض، الخاص الدليل يف — املعرض مرشف
واملثالية، اليوتوبية، واألحالم العقالني، املعمار مع مشكالت ولديهم ما، يشء حيال للغاية»
النيوية األشكال كولدينج جاكوب استخدم أخرى). أشياء بني (من االجتماعية والهندسة
الشديد االتجاه فقدان عن وراديكالية قديمة رؤى واضًعا به، الخاصة الصور تجميعات يف
املجتمعي التخطيط أمام الروس) الثوريني الطليعيني أعمال يف نراها أن يمكن (كما
أحد يف كولدينج ترعرع اإلسكندنايف. نتاجها كانا اللذين رفيع نحو عىل املنظم واملعمار
التجارية واملحال للمشاة، آمنة فيه الشوارع كانت والذي النموذجية كوبنهاجن أحياء
هو نفرتض، أن لنا كما وهذا، املتناول. يف الطبية والعيادات األطفال ورياض واملدارس

املرافق. تلك أُغلقت حتى كذلك كان أنه فيه شك ال ومما مروع، مصري
من شظايا إىل تمزَّق األساسية االحتياجات صاحب العاملي الحداثي «اإلنسان» إن
الداخلية التصميمات باكسرتوم مرييام صورت العدوانية. والهويات املتنافسة املصالح
إيكيا رشكة إن والعقيمة. الضيقة املساحات من سلسلة إيكيا: رشكة بمتحف للمعرض
العقالني التطوير وهي والديمقراطية، البرش بني باملساواة تنادي حداثية مهمة لها
الفنانني باقي شأن شأنها باكسرتوم، وترى الداخلية. للمساحة والتدريجي واالقتصادي
السهل من االحتجاز. رهاب يثري شيئًا باعتباره الحداثة أثر املعارصين، اإلسكندنافيني
متأنية راضية شخصيات الداخلية، املساحات لتلك الغائبني املثاليني السكان تخيل
تلك خبايا الفنانون يفضح ذلك، من النقيض عىل تجانس. يف املنزل يف تجلس وعقالنية
املهاجرين بدخول املحيطة املشكالت عىل الضوء ويسلطون باستمتاع، العقالنية الثقافة
بيارن سافر الهوية. لسياسات الكثرية العنارص بمزاعم ويحتفون أخرى، ثقافات من
وما تاهيتي، إىل رحلة يف — الجنسية املثلية أعماله يف يتناول فنان وهو — ميلجارد
الدول يطارد الحداثة شبح إن جوجان. قرب فوق استمنى حتى هناك إىل وصل إن
الرشيرة األرواح طرد ويطلب جنازتها) عىل قليل وقت سوى يمر (لم اإلسكندنافية

التابوت. غطاء بدق منشغلني الفنانني من الكثري يزال وال باستمرار،
للغاية، واضح االشرتاكية الديمقراطيات هذه فيه تسري الذي الدرب إن ذلك، مع
رانجي مانس مرشوع يفحص أخرى. بمناطق الديمقراطية الحياة ظروف إىل بالنظر
سياسيٍّا ُمشكَّلة عامة من السلطة فيها تحوَّلت التي الجديدة الظروف العادي» «املواطن
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يتناول باحرتاف. السياسية والعملية العام بالرأي يتالعبون الذين األشخاص أولئك إىل
أن وبعد بالسويد، االجتماعية الرفاهية حالة شكَّلته كما العادي املواطن مفهوم املرشوع
أدوات مستخدًما السياسية آرائها عن واستجوبها اإلحصائيات حسب عادية مواطنة عنيَّ
آراؤها وصلت اهتماماتها، لتطوير السيايس الضغط جماعات أفراد ضمنها من احرتافية
االقرتاعات واستُخدمت الجماهريية. اإلعالم ووسائل السياسية الخطب يف الناس عامة إىل
آراء ذُكرت عندما فاعلية التدخالت أكثر حدثت وقد االسرتاتيجيات، هذه فاعلية الختبار
املمتع العمل هذا إن شهري. تلفزيوني بمسلسل الشخصيات إحدى لسان عىل املواطنة
التشبث من كلٍّ عىل متهكًما دراسة، محل العامة الحياة يف التغري يضع الذع نحو عىل
تشظِّي بأن إيحائه إىل إضافة هذا الجديد، النظام وفساد اإلنسانية، بالوسيلة القديم
يف دوًرا لعب الثقايف واالختالف االقتصادي الركود ضغوط وطأة تحت االجتماعي الكيان

أثراها. هي أقواها تكون والتي املتنافسة، املجموعات تالعب أمام السياسة فتح
بمعرض شهرية حادثة عىل والعوملة، الفن عن رائعة مقالة يف ماكنيل ديفيد يطلعنا
السويد من الفنانني شباب جمع والذي ،١٩٩٦ عام ستوكهولم يف أقيم الذي «اإلنرتبول»
فنانون أضيف املعرض، تطور ومع مًعا. يتعاونوا أن بهم مفرتًضا كان ممن وروسيا
بجهد آخر، فنان أي إىل اإلشارة دون ويندا، جو الصيني الفنان وصنع مختلفة، دول من
— برينر ألكسندر مزَّق املعرض، افتتاح وعند املجدول. اآلدمي الشعر من نفًقا جهيد
عىل القبض وأُلقي الرشطة استُدِعيَت بمنجل. تمزيًقا النفق — رويس أدائي فنان وهو
أن حني يف بالفرار، الذ برينر لكن طفل، عض وحاول الكلب دور متقمص وهو كوليك
نمطي سلوك وهو الدادية، الحركة من مستوًحى إحباًطا عمله تدمري اعترب ويندا جو
لبعثة سيئة معاملة اعتربه ما فقط ليس برينر ثائرة أثار فما والفوضوية، املرتدية لروسيا
للمعرض األصلية الفكرة إضعاف أيًضا لكن الغربيني، املرشفني يد عىل الرشقية أوروبا
الخاص ترصيحه ييل ما والصداقة. املحبة مشاعر إلبداء نمطي عاملي تجمع إىل وتحويله

فعلته: حول

ال أعزائي، يا كال بالفايش، فيه بُت لُقِّ صحفي مؤتمر ُعقد التايل اليوم يف
أعلن الذي الوحيد الديمقراطي الشخص كنت املعرض هذا يف الرأي. أوافقكم
عىل الراديكالية الديمقراطية إنها املنظمني. مع خالفه وأظهر موقفه رصاحًة

تحديًدا! النيوليربايل واالبتذال املحاكاة الواقع! أرض

45



املعارص الفن

والصني كوبا

عن مختلفة جاذبية له الجديد العاملي النظام عرص يف الشيوعية األمم من القادم الفن إن
كوبا من كلٌّ نجحت روسيا. مثل الشيوعية من بالتحول مرت التي بالدول الخاص ذلك
دائًما. للغاية مختلفة بطرق الجديد العاملي النظام ظل يف البقاء يف اآلن حتى والصني
التحدث سوى هنا يسعني وال الفن، من ومختلفة معقدة أنماط البلدين كال من خرج

العاملي. املستوى عىل نجاًحا حققت التي القليلة األمثلة بعض عن بإيجاز
الصني يف الظهور يف االشرتاكية الواقعية مبادئ عن ابتعدت متنوعة أعمال بدأت
أخرى أثارت فيما الدينية، باملوضوعات بعضها ارتبط الثقافية؛ الثورة نهاية أعقاب يف
تناول فصاعًدا) الثمانينيات أواخر (منذ اآلخر والبعض املاركسية، اإلنسانية النزعة
عىل الصيني الفن نحو العاملي االهتمام تحول النمو. رسيعة الجديدة االستهالكية الثقافة
عام يونيو يف السماوي السالم ميدان يف النظام عن املنشقني ملذبحة نتيجة القصري املدى
معارضة. أنها عىل أعمالهم فهم يمكن الذين الفنانني عىل الرتكيز إىل أدت والتي ،١٩٨٩
والتوليَد الصني يف املنظمة لألسواق الفائَق الظهوَر األمد طويل العاملي االهتمام عزز
ملحوظ متوسط تحسن وجود جانب إىل هذا املساواة، وانعدام الهائلة للثروات الرسيَع
(عىل املستهلكني من واسعة مجموعة ونشأة الشعب، أفراد ملعظم املعيشة مستويات يف

روسيا). من النقيض
أنه إىل وأشار املثرية، التغريات هذه أعقبت التي الفنية النزعات مينجلو جاو حدد
(من الفنانون اتجه الصني، يف الرأسمايل التطور وترية تسارع مع ،١٩٨٨ عام بحلول
إىل الجليلة والروحانية اإلنسانية باملوضوعات اهتماًما أبدوا ممن جوانجي) وانج ضمنهم
للحركة للحماسة حد وضع إىل وانج دعا رصاحة. أكثر اجتماعي نقد لصالح نسيانها
فقط. السوق ويف اإلعالم عالم يف النجاح ليحقق إال ُوِجد ما الفن أن موضًحا اإلنسانية،
نحو عىل لكن ماو، تمثيل إىل العودة يف الجديد التوجه هذا يف املهمة العنارص أحد تجىل
الفن عدسة من ملاو تمثيل فظهر جيًدا؛ الجديد والسيايس الثقايف واملناخ ليتناسب معدل

نفسه. الوقت يف ومزعجة رديئة صورة يف الشعبي،
تقع صغرية جزيرة أنها بحكم للغاية، مختلف كوبا وضع أن فيه شك ال مما
بل عليها، التجاري الحظر فرض يف تستمر التي املعادية املتحدة الواليات من بالقرب
املنفي الكوبي الشعب أفراد مع العالقات إن أسوأ. هو بما وتهدد وطأته، من وتزيد
ومؤرخ معارض مرشف وهو — موسكريا خرياردو ى تلقَّ فقد أيًضا؛ وخطرية مضطربة
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الجميلة للفنون ميامي مركز يف للتحدث دعوة — الالتينية أمريكا لفن مشهور وناقد
غري يجعله وهذا كوبا، يف يقيم أنه لحقيقة نظًرا وذلك الدعوة؛ ُسحبت لكن ١٩٩٦ عام
ميامي يف والثقافة للفن الكوبي املتحف تعرَّض كذلك املحتمل، الجمهور لدى فيه مرغوب
كوبا تتوافق أخرى، ناحية من لكن فيها. مقيمني كوبيني لفنانني لعرضه مرتني للتفجري
املتناغم والتكوين والعرقي، الثقايف ملزيجها نتيجة الجديد املعولم الوضع مع جيًدا توافًقا

واألمريكية. واألوروبية األفريقية العنارص من نسبيٍّا
والتوقف الرشقية، أوروبا شيوعية انهيار جراء الحكم لنظام األوىل الفعل ردة كانت
وأقيل الطليعية، املعارض أُغلقت إذ الفنية؛ الحرية قمَع السوفييتية، لإلعانات املفاجئ
صحيفة من نسخة عىل عالنية تغوَّط الذي ديلجادو أنجيل وُسجن أجازها، الذي الوزير
معظم التسعينيات أوائل يف هاجر ذلك، عىل ا وردٍّ «جرانما». الرسمية الشيوعي الحزب

الثمانينيات. يف ظهروا الذين الطليعيني الفنانني
اإلنسان حقوق عىل الدويل الرتكيز صبَّ — موسكريا يروي كما — الحني ذلك منذ
الثقايف. االنفتاح صالح يف األجنبي االستثمار عن والبحث السوق اقتصاد بانتعاش املقرتن
كوبا يف ظل الذي األول الجيل هو الناجحني الكوبيني الفنانني من التسعينيات جيل كان
منهم العديد مكن مما بالدوالر؛ أعمالهم بيع ذلك، من واألهم بالسفر، لهم ُسمح أن بعد
كانت ما وأحيانًا عليه، واملتفق املخفف النقد أجيز كذلك للغاية. كريمة بحياة التمتع من
الحيوي العنرص هذا أن يف الخطورة «تكمن موسكريا: كتب املراقبني. مع تُناَقش األعمال
بيع ميزة السيايس النقد أصبح لقد للتصدير. جذابة ميزة باعتباره نمطيٍّا يصري ربما

األجنبية.» واملعارض الجمع لهواة مغرية
مباحة الفنانني أن بيد كوبا، يف للرقابة تخضع الجماهريية اإلعالم وسائل تزال ال
يف الفعلية للبنى قانونية تشكيل محاولة وهذه الحكم، نظام النتقاد محدودة حرية لهم
كان (لطاملا السائد السيايس للتوجه الجماهريية اإلعالم وسائل تعزيز تكفل التي الغرب
هو الراديكايل السيايس الفن فإن كوبا يف وكما تشومسكي)، لنعوم تحليل موضوع ذلك

البيناليات. يف يُعَرض أن احتماًال األعىل
ويمكن الرأسمالية-الشيوعية، ملزيج الرتويجي الفن أُنتج والصني، كوبا من كلٍّ يف
ملاو صوًرا صنعا اللذين تويراك آنخيل وخوسيه جوانجي وانج أعمال مقارنة للمرء

تجارية. إعالنية مواد فيها تتداخل التوايل، عىل وكاسرتو
فقد الصني، يف ماو شأن شأنه الشعبي، الفن تمثيالت يف كاسرتو صورة ظهرت
كالفن من (هاجس) أوبسيشن عطر إعالن يف كاسرتو تويراك آنخيل خوسيه أظهر
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جديدة».5 «أوقات سلسلة من «أوبسيشن»، تويراك، آنخيل خوسيه :5-2 شكل

ظهر عندما كذلك إبعاده. عىل املتحدة الواليات إرصار هنا بالهاجس ويقصد كالين،
تويراك، تصميم من مارلبورو إعالن يف فرًسا ويمتطي سيجارة يدخن وهو كاسرتو
تقديم أعاد كما جديدة». «أوقات السلسلة عنوان إليه يرمز مغزى أي الجيل من أصبح
للصورة البالغية السمة عىل مؤكًدا بأصدقائه، مستعينًا للثورة شهرية وثائقية صور

األصلية.
والكوبية الصينية الحكومتني إن إذ الدهشة؛ تثري أن ينبغي ال هذه التشابه أوجه إن
عليهما وكان املحدودة، الخاصة املرشوعات وأجازتا البالد، اقتصاد عىل قبضتيهما أرختا
للدعاية متنافسة نماذج بتسلل سمح مما ذلك؛ غضون يف الخطاب لغة تغيري بالرضورة
كال عىل التجارية املؤسسات ودعاية الحكومة دعاية انهالت لذا الساحة؛ إىل التجارية
فتمثل الغرب، يف أما منتجاتها. بتفرُّد الشعب إلقناع جاهدة واحدة كل تسعى الشعبني،
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عىل السابق يف بعثا عدوين تضاؤل عىل تشهد سجالت دور جميل نحو عىل األعمال هذه
املوقف إن الثقايف. االختالط عىل أمثلة وكذا فحسب، صورة إىل وأيديولوجيات الخوف
املعارصة الثقافة داخل رموزها بإدماج سمح فعليٍّا املوجودة الشيوعية تجاه املطمنئ

شريت. تي عىل جيفارا تيش وجه ظهور يعدو خطر من خوف أدنى دون

كوال».6 كوكا العظمى: الرأسمالية «سلسلة جوانجي، وانج :6-2 شكل

بأنهم الجدد الطليعيني شاينتينج يل الناقد وصف فقد أخرى. تشابهات ثمة
بعد باعتبارهم وبالتايل والبطولة»، للميتافيزيقا مناهضون واملثالية، للعقالنية «معادون
البيانات غرار عىل عبارة فيجريوا فالديز يوخينيو يقتبس كوبا، يف باملثل حداثيني.

أجلوتينادور: إسباسيو — بهافانا بديل فني ملعرض الرسمية
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نهائية. ال الخطأ احتماالت
االتساق، فهو ا تامٍّ تجنبًا «أجلوتنادور» معرض يتجنبه يشء هناك كان إذا

واالشمئزاز. للضجر املثري الضمري «صالح»

تانيا تصميم من أنثى بجسد ولكن الرشاعية تاتلني الفنان طائرات مثل أعماًال إن
هذا عىل نموذج هي — وشفافة رقيقة بمواد الروسية البنيوية تقدم والتي — بروجريا
نحتي شكل داخل املتقابلة املصطلحات من بمجموعتني تأتي فهي الرتابط؛ من النفور
البناء مع اليوتوبي والبناء الحياكة، مع والهندسة األنثوي، مع الذكوري فيه مزجت واحد،
املصطلحات. من مجموعة كل عىل بارز نحو عىل ينعكس صغري مجسم يف العشوائي

وضوح. أو تركيب أي من العمل يخلو املعارص، الفن عالم يف املألوف وكما
عن رصاحًة العاملية باملحافل نجاًحا األكثر الفنية األعمال تعرب البلدين، كال يف
األكثر الكوبي الفني اإلنتاج ومع الغربي، الجمهور أمام الكوبية أو الصينية الطبيعة
لإلنتاج قوي عنرص ثمة كاربينتريوس، ولوس كاتشو أعمال يف املثال سبيل عىل شهرة،
املهارات واستخدام وعناية، ببطء مجمعة بمواد اإلبداعي واالبتكار التكنولوجيا، منخفض
تلبية أيًضا لكنه الرضورة، منطلق من األمر هذا من جزءًا أن املؤكد ومن القديمة، اليدوية
الصينية الفنية األعمال ُمصدِّري أكثر بني من اثنان ويستخدم كوبا. عن الغرب لتوقعات
الخط فنَّ — املتحدة) الواليات يف اآلن كالهما (يقيم بينج وشو ويندا جو — فاعلية
إذ للغاية؛ واضحة االندماج معايري إن أشمل، بصورة للتعبري. رئيسية كوسيلة الصيني
اهتمام محور تمثل والتي جيًدا املعروفة الصينية األحوال الفني العمل يعكس أن يجب
وإخضاع االستهالكية، والنزعة االقتصادي والنمو السيايس القمع غرار عىل الغرب، لدى
يجري أن يجب واضح بشكل «الصينية» الشئون هذه إن األرسة. حجم وتحديد املرأة،

بوضوح. مهجن عمل إلنتاج مميزة معارصة غربية أساليب يف عنها التعبري
القومي «املعرض من منتقاة أعمال مجموعة رؤيتي حال بجالء يل األمر هذا اتضح
بهذا الزيتية اللوحات قسم كان .٢٠٠٢ عام كونج هونج يف للفنون» التاسع الصيني
الصينية للحياة اشرتاكية-واقعية لرسومات وهائل كبري عرض عن عبارة املعرض
املستوى عىل بارعة كانت ما وغالبًا األنماط، من واسعة بمجموعة مرسومة املعارصة،
املهاجرين العمال عن الحزينة هونججيان وانج لوحة مثل األعمال، بعض للغاية. التقني
تجارب عن وبرباعة مبارشة ت عربَّ القمر، ضوء يف الوطن إىل نقل لوسيلة املنتظرين
ريفيني أناس عن يي جني لوحة غرار عىل أخرى، وأعمال رسيًعا. يتغري مجتمع يف الناس
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فالعنوان يائسة؛ بصورة رديئة نظري) وجهة (من بدت الشمس، ضوء يف يبتسمون
عليه التهكم يتجنب أن املرء يستطيع بعنوان ليس الشمس» تحت تربق بسيطة «أرواح
حقيقة، العديد هناك (كان املطلوبة الغربية املراجع لنقص نتيجة نيويورك. أو لندن يف
له جميعها ألن الجدوى انعدام وظهور االنطباعي) الفن ضمنها من أقدم، ألنماط لكن
ثم ومن الغربي، اإلنتاج عن حقيقي نحو عىل مختلفة األعمال تلك كانت دعائية، وظيفة

العاملي. الفن لنظام مرئية غري
شو العاملي: املستوى عىل ناجحني نموذجني فحص بإمكاننا ذلك، من النقيض عىل
هذا مثل يف منشود هو ما أعمالهما تمثل واللذين كوبا، من وكاتشو الصني، من بينج
عمًال قدَّم أن بعد شهرته — البيناليات يف رئييس عنرص وهو — بينج شو اكتسب الفن.

السماء». من «كتاب بعنوان ١٩٨٨ عام بكني معرض يف

السماء».7 من «كتاب بينج، شو :7-2 شكل
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حرًفا ١٢٥٠ من العمالة كثيف تصنيعيٍّا عمًال — العادة غري عىل — العمل هذا كان
استُخدمت شيئًا. تعني ال لكنها الصينية الرمزية الصور عنارص من مستوحى مبتكًرا،
الصينيني للقراء تبدو وهائلة، ضخمة ولفائف لكتب تجهيزات صنع يف الحروف تلك
إن معقول. بشكل قراءته تتعذر جمعيها لكن معنى، ذي لنص عظيمة أجزاء أنها عىل
تكنولوجيا ويتبنى مختلفة، أماكن يف تجهيزه مع يتغري متواصل، مرشوع العمل هذا
الصني، يف للغاية واسًعا جدًال العمل أثار التحف. جمع لهواة كتبًا وينتج اآليل، الحاسب
تحت الطليعي اإلنتاج بوضع مرتبًطا وأصبح واحد، آٍن يف والدفاع للهجوم تعرَّض حيث
ستانيل قال وقد السماوي. السالم ميدان مذبحة أعقاب يف السلطات قبل من الضغط
للعمل، الصاخب الجماهريي االستقبال عن — نفسه بينج شو لسان عىل — آبي كيه

العمل: خاللها يصنع كان العزلة من طويلة فرتة تال الذي

املذبح، إىل حية حيوانات توجيه تماًما يشبه املجتمع إىل املرء عمل تقديم إن
اآلن فهو مسوه، ممن كافة للناس ملكية أصبح فقد إيلَّ؛ ينتمي العمل يعد لم

وقذر. مادي يشء

وما السماء»، من «كتاب لعمل املختلفة القراءات آبي خطط بالذكر، جدير مقال يف
الجديد الجمهور أغلب يحاول فلم عميًقا، تغريًا تغري حتى الصني خارج العمل ُعرض إن
املتحدة، الواليات يف العمل ُعرض وعندما الغريبة. ألفتها استشعار أو الحروف قراءة
(التعبري للخري رمًزا بوصفه السماوي، السالم ميدان مذبحة منظور من إال يُشاَهد لم
لكنه التفسريات هذه عىل بينج شو يوافق لم الرشقي). (االستبداد الرش مقابل الفردي)
ميدان بقضية االنشغال مع تتسع التفسريات كانت ملَّا حال، أية عىل أيًضا. يرفضها لم
واملؤسسات للتقاليد انتقاد أنه عىل ووحيد مطلق نحو عىل ُفرس فإنه السماوي، السالم
املعنى عىل عام تعليق أنه عىل — املثال سبيل عىل — أبًدا يفرسَّ ولم الصيني، والتاريخ

ذاته. حد يف
النشاط إفساح عن كتب عندما بقوة، الخاطئ التفسري مسألة عن مينجلو جاو عربَّ

إىل: املجال النقدي الطليعي

لصالح املحيل املستوى تخطي إىل جاهًدا يسعى براجماتي جديد طليعي نشاط
الضغوط ثمرة بعيد حد إىل هو التحول هذا إن الدولية. الساحة عىل القبول
لتجاهل الغرب يف مثابرة نزعة ثمة لكن الباردة، الحرب أعقبت التي الخارجية
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للحرب األيديولوجي املنظور من املعارص الصيني الفن وتفسري التحول هذا
الباردة.

مع متواطئ الطليعي» «بالفن يسمى ما بأن نفسه بالقدر التأكيد يف مينجلو يستمر
إذن)، بمصادفة ليس الشعبي الفن إىل (فاالنجذاب الصني يف االستهالكية الثقافة ترويج
من نراه عندما رجعيٍّا يبدو ربما الصني خارج من نراه عندما طليعيٍّا يبدو قد ما وبأن
الشقق «فن جاو عليه يُطِلق فنٍّا العاملي املستوى عىل املطلوب الفن هذا ينافس الداخل.
قابلة وغري مؤقتة أعمال من ويتألف الشارع، يف أو خاصة أماكن يف ويُعرض السكنية»،
التسوق مراكز أحد أمام جني وانج صنعه الذي الفذ الثلجي الجدار ذلك عىل مثال للبيع.
أغراض الثلجي الجدار داخل مطموًرا كان ،١٩٩٦ عام تشينجتشو بمدينة الرئيسية
النهاية ويف استطاعوا، كيفما الثلج بحفر استخراجها إىل العامة لجأ ثمينة استهالكية

الجدار. دمروا
عنارص من نمطي نحو عىل تتألف الخشب، من أغلبها نحتية، قطًعا كاتشو يصنع
أعماله عرض أن بعد للغاية رسيًعا نجاًحا كاتشو حقق الصغرية. القوارب بهياكل تذكرنا
بارز معرض مع بعقد ظفر التايل. العام يف جو كوانج وبينايل ١٩٩٤ عام هافانا بينايل يف
— ضخمة منحوتة الحديث الفن متحف واشرتى — جالدستون باربرا — بنيويورك
أحد القطعة هذه كانت .١٩٩٦ عام فيه، صنعها الذي العام يف — «١ الالنهائي «العمود
(يف األوروبية للحداثة إشارات مع بالنحت مقرونة كاتشو، لدى البديلة القوارب هياكل
تشري والتي ،(١٩٣٨ عام صنعها التي له» نهاية ال «عمود برانكوزي منحوتة الحالة، هذا
بأن املتحدة الواليات إعالن بعد للكوبيني الجماعية للهجرة املفجعة املحاوالت إىل بوضوح
مواطنني. بوصفهم قبولهم سيتم شواطئها إىل الوصول يف نجحوا الذين األفراد جميع
ومؤطر فنان، بمهارة يقدَّم واضح نحو عىل قومي موضوع بينج، شو حالة يف وكما

مقبول. معارص فني نسق داخل
السياسية، القضايا صدى عىل اعتمادها رغم الفنية، األعمال هذه من كبريًا جزءًا إن
يف فوسكو كوكو حاولت الصامتة. أو التهكمية بالسياسة ويتميز موقف، أي يتبنى ال
لم التي «األجساد كتابها يف طبعها (وأعادت للغاية الرائعة الفنية «فريز» ملجلة مقالة
من استخدامها بفحص سيما ال سيايس، منظور من كاتشو عمل فهم أجسادنا»)، تكن
للسوق جديد محبوب عمل تحليل يف الجرأة هذه مثل أمام هافانا. بينايل يف السلطات قبل
كاتشو. أعمال موزعي من شكاوى مع التعامل إىل املجلة واضطرت تهديدات، كوكو تلقت
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قط».8 لنا متعة يكن لم بنيِّ هو ا عمَّ «الحديث كاتشو، :8-2 شكل

يضمن الذي والقدر — املجالت هذه يف الفنية الكتابة مستوى عن كثريًا الحدث هذا يعرب
هذا مثل أن لدرجة — الخانع «النقد» املؤثرة الفنية واملؤسسات النفوذ ذوو املوزعون به
ضئيلة حاجة ثمة النقدي. املشهد يف كبرية بدرجة استثنائية كحالة يربز أن ينبغي املقال
تشري كما أنفسهم. يراقبون الُكتَّاب أغلب ألن بالطبع؛ والشكاوى، للتهديدات عام بوجه
للشفقة مثري سلوك التحديد وجه عىل هذا فإن — «كواجيال» — الصفراء الفنية املجلة

ذلك. من زهيًدا ماًال يكسبون للغاية) قليلة استثناءات (مع ألنهم الكتاب جانب من
إن الدوليني. املشاهدين ترفيه أجل من الهويات تُستعرض املتميز، العاملي الفن يف
لدى الراحة عىل تبعث أمور للهوية الرصيح والعرض والتهكم الثقايف التمازج مالمح
يف اآلخر هو يكن لم إذا إال االختالف لفكرة بالطمأنينة يشعر ال الذي الغربي املشاهد
إن جيًدا: النتائج فوسكو أجملت زيزك). سالفوج جديل نحو عىل يؤكد (كما األمر واقع
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بحيث والعرقي، الثقايف االختالف إدارة مع جنب إىل جنبًا الفني، املجال غريت العوملة
النفوذ عىل بضمان ليست الثقافة عالم يف الشهرة إن املشرتكة. الدوالنية نموذج يتبع
تلك من ق تدفَّ ربما الذي األثر تدمر واملعارض للمتاحف املتزايدة والخصخصة السيايس،
النقدي املحتوى عن ابتُِعد فيما التنوع تطبيع جرى ذلك، عن عوًضا السابق. يف الشهرة
فربما أنفسهم؛ الفنانني هجرة إىل بالنظر أكثر حرفيٍّا النقطة هذه إيضاح يمكننا له.
بها دول من فروا الذين أولئك ليس وبالطبع — منهم الكثري لكن متنوعة، أصولهم تكون
العظيم. الفنون مركز نيويورك، يف بالعيش املطاف بهم انتهى — فحسب قانونية رقابة

السوق. إلقرار الجميع مواجهة مع التجانس، التعدد أفرز ثم من
عن بالفعل يعرب — الغرب يف املريبة جاذبيته عىل — الفن هذا من كبريًا جزءًا أن بيد
املجتمعات يف نجدها ما نادًرا بدرجة واالرتباط الحدة مستوى عىل وينجح رائعة، أشياء
أن عىل النظرية، عن كتب عندما مقنع نحو عىل جيمسون فريدريك أكد والرغدة. املستقرة
املشهد؛ يف التناقضات أقىص املفكرون فيها يواجه ظروف يف تنتج النظامية األعمال أكثر
حقبة من االنتقال فيها يتسنى بيئة يف عاشوا وكأنهم متجانس، وغري متحد لتطور نظًرا
ليلمحوا السماء نحو ناظرهم األرز حقول يف املزارعون يرفع ربما أخرى. إىل تاريخية
زعم حد عىل — األمر هذا الطراز. حداثية بعد ما االرتفاع شاهقة بناية الجديد، جارهم
توجد ال الفن، يف التاريخي. التغري عن واإلجمايل النظامي التفكري يعزز — جيمسون
سيما ال بالفعل، تأثري لها الظروف هذه لكن النظامية، الصفات هذه مثل حيال توقعات
أن للمرء يمكن ربما باملثل، االستهالكية. للثقافة الواسع االنتشار وراء فيما التفكري يف
النيوليربالية االقتصاديات يف وانهزامية وتفكًكا ضحالة األكثر الفنية األعمال إنتاج يتوقع
كما — وبالطبع املتحدة، واململكة املتحدة الواليات التحديد وجه وعىل واألقدم، األثرى

بالفعل. كذلك هو — القادم الفصل يف سنرى
يتسم الذي العاملي الفني لإلنتاج الكامل النسق ليس هنا بإيجاز فحصناه ما
عرب يمر ما باألحرى لكن ومختلفة، معقدة كثرية محلية لظروف ويُنتج الشديد بالتنوع
الفن من النمط هذا أن ورغم الدولية. بالشهرة ليحظى العاملي الفن نظام ترشيح أداة
فيه؛ عما يفصح الفن عالم فإن العاملية، الفنية النخبة مخيلتنا ويف األغلب يف إنتاجه يمكن
أوسع صدى لها الفنية منتجاتها فإن املحرتفني، وسطوة املتحدة الواليات هيمنة فرغم
رسالة يحمل الفن بأن اليوتوبي املعتقد يتبنى يزال ال منهم الكثري متنوع، جمهور بني

راديكالية. وأحيانًا بل متنوعة، تجارب يقدم ربما نظرهم، وجهة من نطاًقا. أوسع
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ربما به يُشاد ما كثريًا الذي املعولم الفن تنوع أن فكرة هو بإيجاز عنه تحدثُت ما
تحت من عاملي كنظام الرأسمالية خرجت ومثلما أجدد. وتجانسات آخر، فنٍّا يخفي
الجشع النظام أنها الرسيع، تحولها يف تبني، ،١٩٨٩ عام بعد املنهزم خصمها عباءة
من الغاية إن الفن. عالم مع كذلك الحال تكون ربما ثم ومن عليه، هي الذي العنيد
وظيفته بالفعل: التطور قيد كان ما بيَّنت الباردة الحرب مواصلة يف كأداة استخدامه

النيوليربالية. للقيم كداٍع الجوهرية

هوامش

(1) © the artist. Courtesy of Galeria Fortes Vilaça, São Paulo.
(2) © the artist. Courtesy of Lisson Gallery, London.
(3) © the artist.
(4) © the artist. Courtesy of 1–20 Gallery, New York.
(5) © the artist. Courtesy of Fran Magee/Medaid, Austin, TX.
(6) © the artist. Courtesy of Kwai Po Collection, Hong Kong.
(7) © the artist.
(8) © the artist. Installation at the Israel Museum, Jerusalem.
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الثالث الفصل

االستهالكية الثقافة

السيايس والتعبري قسوة، األشد املساواة عدم هو للنيوليربالية االقتصادي التعبري كان إذا
االستهالكية النزعة هو لها الثقايف التعبري فإن والخصخصة، التنظيمية القيود رفع هو لها
نفسه صياغة إعادة إىل الفن دفع الجديد» العاملي «النظام أن حني ويف شك. بال الجامحة
وخصمه رشيكه من متزايد لضغط املتقدم العالم يف الفن خضع فقد عملياته، عوملة عرب
مع تقدير، أقل عىل العرشين للقرن األوىل السنوات منذ الجماهريية. الثقافة القديم:
وكانت متكافئة، غري رقصة يف االثنان اجتمع والراديو، والفونوغراف، السينما، اخرتاع

كثرية. أحيانًا القائد هي الجماهريية الثقافة
وثمة وقلق، بافتتان االستهالكية الثقافة قضية تناول إىل املعارصون الفنانون ينزع
تتحول أنها يبدو االستهالكية النزعة أن سببه فاالفتتان منهما؛ فعل ردة لكل وجيه سبب
واألصوات الصور عرض بمجرد أو بالبيع فاهتمامها متزايد، نحو عىل ثقافية سمة إىل
اإلنتاج هذا محركات أن إىل فمردُّه القلق، أما املادية. باألشياء اهتمامها يضاهي والكلمات
السلع كانت وإذا االنتشار. وواسع للغاية صاخب والناتج ببذخ، وتمول للغاية طائلة

إذن؟ للفن املتبقية املساحة فما ثقافية، تصري
مختلفة. أشكال يف كان وإن الحداثة، بعد ما وأيًضا الحداثة يف ُوجد قديم، قلق إنه
مندهًشا ،١٩٢٤ عام باريس» «بمعرض اآلالت من املعروضات أمام ليجيه فرنان وقف
املتواضعة الجهود عىل العيوب من الخالية املنتجات هذه فيه غطت الذي الحد من
املنتجات عالم ألن نظًرا ممكنًا يعد لم الفن بأن القائلة الحجة إن للفنانني. الخجولة
بدمج حداثي حلم نفسه؛ للقلق الحداثية بعد املختلفة الصورة هي بالجماليات مشبع
بالتوليف منه أكثر األضعف الطرف باستسالم كان وإن تحقق، قد أنه يبدو والحياة الفن

بينهما.
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«هريوبون».1 موراكامي، تاكايش :1-3 شكل

تاريخ لها معها دمجه أو السلعية الثقافة عن الفن انفصال قضية أن حني ويف
قديمة سمات منها كثري املعنية، للقوى تكثيف هناك كان التسعينيات إبان طويل،
أيًضا بل فقط الفن عىل ليس املنترصة االستهالكية الثقافة غلبة يف ساهمت للرأسمالية،
األشياء مع تشابًها أقل تصري أنها السلع بدت األخرى. الثقايف اإلنتاج أنماط كافة عىل
املرجع. وذاتية معقدة لعبة نطاق يف زائلة ثقافية حركات مع تشابًها وأكثر الوظيفية
واملرجع املرجع، بني اإلعالن دار فيما متصلة، غري منتجات بني التجارية العالمات انتقلت
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أما وجديدها. قديمها الثقافية لالرتباطات متسارع التهام يف الوصفي واملرجع الذاتي،
الخدمات، مجال يف بل الصناعة مجال يف ليس تحقيقها تواصل فقد الكربى األرباح
حد أبعد إىل مرتبًطا القطاعات هذه نجاح وكان املالية؛ واملوارد البيانات، ومعالجة
هذا استُشعر فقد الغرب، يف أما املتحدة. الواليات يف سيما ال النيوليربالية، باالقتصاديات
النماذج انهيار شهدت التسعينيات أن إال السبعينيات، منتصف منذ مبكر وقت يف التغيري
العظمى الصناعية االقتصاديات يف أيًضا بل الرشقية، أوروبا يف فقط ليس البديلة،
النموذج تبني نحو القارية أوروبا اتجهت والرتاجع. الركود عانتا اللتني واليابان كأملانيا
بحوكمة التسعينيات وأواخر منتصف أغلب خالل للغاية جذابًا كان الذي النيوليربايل
سطوته، من ق وعمَّ نطاقه من النيوليربايل النموذج ع وسَّ اسمية. ديمقراطية اشرتاكية

نفسه. التسليع شأن شأنه
التي اإلسكندنافية) الدول فيها (بما املناطق هذه من بعض يف أنه شاهدنا لقد
أداة بدور الفن قام واملدمرة، الجامحة السوق قوى أمام مؤخًرا فتحها إىل الركود أدى
وعربَّ االشرتاكية، للديمقراطية خانقة كانت وإن املريحة املحاسن ساحًقا للنيوليربالية،
واالستمتاع واالبتذال، االستهالكية، والنزعة الهوية، سياسات من املحررة املخاوف عن
ضئيلة، بصورة كان وإن نافًعا، حليًفا األعمال هذه مثل وكانت األخالقي. باالنحطاط
ما تقاليد بني التشابهات نوقشت ما وكثريًا للتسليع، االستعمارية والقوى للخصخصة
كتابهما يف نيجري، وأنطونيو هارت مايكل عربَّ تفصيًال. الحرة السوق وروح الحداثة بعد

جيًدا: األمر هذا عن «اإلمرباطورية» األثر بالغ

والالجوهري الالتأسييس الخطاب كانت لطاملا العاملية السوق أيديولوجية إن
لإلمكان. الفعلية رشوطها هي والخلط والتنوع والحراك فالتداول جدال؛ بال
واالختالفات أفضل! كانت أكثر كانت وكلما االختالفات، تجمع التجارة إن
ما إىل تتضاعف أنها يبدو ذلك) إىل وما والثقافات والشعوب السلع (اختالفات
وتقهر الثابتة، الحدود عىل الهجوم أعنف تشن التي العاملية السوق يف نهاية ال

الالنهائية. بتعددياته ثنائي تقسيم أي

فريدريك أشار (كما باألحرى بل املصادفة، قبيل من وقع بتشابه ليس األمر هذا إن
جمايل عنرص وظيفية: عالقة الحداثة) بعد ما حركة عن التأسيسية مقالته يف جيمسون
دائًما املتزايد اإليقاع مع تتغري والتي االستهالكية، للبضائع العام اإلنتاج داخل أُدمج
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البحثي لسالحها املايل الدعم تقدم السلع هذه مثل تنتج التي الرشكات أن كما للموضة.
والباهظة الراهنة النزعة عن كتابتها يف املوقف روسلر مارثا تصف الفنون. والتدويري:
وجود من الوعي لصناعة مالءمة أكثر يشء «ال العالية: اإلنتاجية ذي الفيديو فن يف
اسرتاتيجيات بعيد حد إىل حرفيٍّا ويصيغون أنماطه يزينون حدوده، عند يلهون فنانني

والجرافيك.» لإلعالنات جديدة
عىل جديد من وتجمع األحالم، يف تسبح استهالكية كنزعة الفن تخيل يمكن ربما
تصادف ذلك، غضون ويف مضطربة، تركيبات يف الجماهريية الثقافة عنارص لعوب نحو
غاية الفن يخدم ربما وتخزينه، مستخدًما يعد لم ما مزج إعادة ويف نافعة. أشياءً
حال يف العتيقة التسلسالت يدخر أنه يعتقد الذي «املهمل»، النووي للحمض مشابهة

ثانية. إليها االحتياج
يف وكما الحداثة. بعد ما لحركة امللطف الخطاب تماًما املؤسسات ثقافة استوعبت
تماًما. عليه املتعارف األمر هو للعرف الفعيل الفن افتقار أصبح الجماهريية، الثقافة
أن وعىل أنفسهم، عن التعبري عىل املستهلكني تحث مكان كل يف توجد ملحة أصوات
لكنها والتمرد، بل الحشود، عن والتميز القواعد، كرس وعىل ومختلفني، مبدعني، يكونوا
الُكتَّاب إن األعمال. رجال من بل الراديكاليني، الفتنة مثريي من نابعة كلمات تعد لم
اإليعازات هذه مدى حيٍّا وصًفا يصفون بافلر» «ذا األمريكية الثقايف التحليل مجلة يف
هو اإللزام لهذا أوردوه الذي رائع نحو عىل املوجز املثال ونجد لها، القيايس والتوحيد
قدَّم ١٩٩٠ عام منذ الفني املجال من كبريًا قدًرا إن لنايك. إعالن يف بوروز ويليام ظهور

املؤسسات. ثقافة اختلستها التي الراديكالية الفضائل هذه منطلق من واعيًا تمثيًال
ديستوبيا أو ليوتوبيا قصة كونها من انتقالها يف نفسها، الحداثة بعد ما نظرية إن
حالتها ويف واألخالقية. النقدية قوتها فقدت قائم، لواقع سطحي وصف إىل ممكنة
خطاب يف أهمية عىل للمتسوق املزعوم والتمكني االستهالكية النزعة حظيت املختزلة،
لوابل الحداثة بعد ما نظرية تعرضت التسعينيات إبان أنه حني يف الحداثة، بعد ما
معنى ال علمية اصطالحية بلغة للقراء وإرهابها الداخلية سخافاتها عىل االنتقادات من
الفن عالم من كبري جزء يف توارت ما بقدر تُستبدل فلم سوكال)، قضية يف (برزت لها
الفن. بشأن ترصيحات منها تخرج فيها جدال ال كخلفية بقبولها األقل، عىل األكاديمي
بصورة العالم أشبعت قد املحاكاة أن عىل أكد الحداثة بعد ما نظرية يف ورد ما معظم
الحقيقة. وتبدأ التمثيل فيه ينتهي الذي املوضع بيان يف إفادة هناك ليس أنه ورأى كاملة،
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جنب إىل جنبًا يبدو، ما عىل املادية غري العرصية، للسلعة الطيفية السمة سارت ذلك، مع
خالل من ممكنًا أضحى للرأسمالية العدواني النمط هذا إن النيوليربالية. ظهور مع
تبادل جعل الذي الكمبيوتر اتصاالت مجال يف سيما ال األثر، بالغة التكنولوجية التغريات
الرقمية»، «الرأسمالية كتاب يف شيلر دان وصف وكما وسهًال. ورسيًعا زهيًدا املعلومات
خصخصة باستغالل مدفوًعا الكمبيوتر لشبكات الهائلة التحتية البنى تأسيس كان
املجانيَة املعلوماِت البيانات ترقيُم ل حوَّ كذلك للدولة، اململوكة االتصال وسائل صناعات

البيانات. ملشاعات تطويق يف سلع، إىل املكتبات) يف املثال، سبيل (عىل السابق يف
التمييز تحقيق وهو: مادية، أقل صورة يف السلعة إظهار يف آخر بارز تطور ساهم
ادخرته الذي املال الرشكات إنفاق مع التسعينيات مدار عىل أكرب أهمية تجارية بعالمة
الشهري كتابها يف كالين ناعومي تؤكد الخاصة. صورتها تحسني عىل اإلنتاج تعهيد من
األجور، منخفضة االقتصاديات إىل اإلنتاج تصدير مع أنه شعار» «بال استحقاق عن
التجارية، العالمة ترقت املقابل ويف وصانعيه. ما منتج مستهلكي بني الصلة انقطعت
لرتكيبات موثوًقا وتجسيًدا مجازية، شخصية لتصبح املجردة املنتجات من وتحررت
ماكدونالد، رونالد حالة يف كما األحيان، بعض يف املحببة. الرذائل أو الفضائل من بعينها
يقرتبان والتجارة الفن أخذ لذلك، كنتيجة متحركة. رسوم شخصية داخل تجسدت

اآلخر. من أحدهما
كلوسكي، كلود املحنك املفاهيمي الفنان بموقع الروابط صفحة إىل االنتقال لدى
أسماء منها لنقرأ مألوفة، أسماء تضم التي اإللكرتونية باملواقع أبجدية قائمة املشاهد يجد
الروابط جميع آراكي. آندريه، آمر، آليس، آكرمان، بآدامز، تبدأ املعارص: الفن نجوم
عىل ،www.billingham.com فوق النقر عند لذا رشكات؛ ملواقع روابط الحقيقة يف هي
والخدمات املنتجات نطاَقي إن الكامريات. حقائب يبيع موقع إىل تنتقل املثال، سبيل
الفتة صغرية بيانات قاعدة يشكالن الفنانني أسماء يتشاركان اللذين مًعا املجتمعني
تجارية، عالمات أنها عىل الفنانني أسماء يف التفكري عىل القارئ يحث األمر وهذا للنظر،

ألعمالهم. اإللكرتونية املواقع ويف
سوقه توسع مع أكثر، الفن تسليع ازداد الثقافية، السمة السلع اكتساب ازداد كلما
بني التوازي أدورنو أدرك الرأسمايل. للنشاط العام املسار داخل تضمينه ازدياد ومع
فرتات إبان سيما ال الحداثة، بعد ما لحركة األوىل األيام يف حتى االستهالكية والسلع الفن

االقتصادية: االنتعاش
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االستهالك يصري وحيث للسلع، املادية االنتفاع قيمة أهمية تتضاءل حيث …
السلعية السمة أن النهاية، يف يبدو، حيث … االجتماعية للوجاهة بديلة متعة

الجمايل. للوهم تهكمية محاكاة إنها تماًما. تختفي االستهالكية للمواد

والتي السلع، تجاه األشخاص موقف يماثل الفن تجاه موقف ظهور والنتيجة
قابل غري أو حتمي تاريخي بتطور ليس هذا أن بيد الفن. من أقل ليست بأنها تتظاهر
باإليقاع مرتبط تطور لكنه والسلع، للفن املنكشف الجوهر منطلق من ُولد للتغيري،
الكايف بالثراء يتمتع من سوى به ينعم وال االقتصادية، للدورة واملتناقص املتصاعد

بتفاخر. لالستهالك
منها واستفادت التغريات، هذه إىل التسعينيات يف عديدة فنية ممارسات استجابت
الراقية التجارية املحالت إىل التسوقية رحالتها ثمار فلوري سيلفي أخذت قدًما. ودفعتها
منصات فوق (فعليٍّا) وعرصية محبوبة أشياء وضعت أو املعرض، أرضية فوق ووضعتها
بني وربطت االستهالكي، للنشاط املختلفة املستويات أيًضا فلوري تفحصت العرض.
املطلية التسوق عربات خالل من التفاخري واالستهالك منفعة واألكثر جاذبية األقل

بالذهب.
تحول وقد املتحف. نطاق داخل تجارية محالَّ ببساطة فتح فقد بيل جيوم أما
متاجر لسلسلة الخاص بيل جيوم فرع إىل بليفربول تيت بمتحف «التسوق» معرض
رونها ويسعِّ السلع ترتيب يعيدون وأخذوا الدعم، تيسكو متاجر عمل فريق قدَّم «تيسكو».
وكانت بالفعل، شيئًا يشرتي أن ألحد متاًحا يكن لم ألنه ذلك، مع األرفف. وينظِّمون
معرًضا «املتجر» أضحى الكاشفة، املتحف بأضواء ومضاءة بالسلع ممتلئة األرفف جميع
بعربات العمل هذا يذكرنا ناحية، من املتكررة. العبوات من األلوان متعددة لكتل جماليٍّا
منفصل برصي مشهد إىل جماليًة التسوقية الخربات أقل تحويل حيث من فلوري تسوق
أن ينبغي بأنه الضمني التوقع عىل يعتادوا لم الذين املشاهدون شعر لالهتمام. مثري
أسهم أخرى، ناحية ومن باإلحباط. كخرباء املعلبة للسلع التجاري العرض إىل ينظروا
الجانب أن بودريار) كتابات يف (نجده للموقف ثانوي كدحض االرتياح بعدم الشعور هذا

بعيد. زمن منذ للتجارة غزوه أتم قد الجمايل
يف تفكريه للمرء نغفر أن يمكن ربما الحداثية بعد ما الترصيحات بعض قراءة لدى
القضية؛ ليس األمر واقع يف وهذا الفني، الغزو ضد محصنة ثقافية منطقة توجد ال أنه
رمي بلعبة مستدام اهتمام يوجد فال عنرصي، بتمييز حلفاءه يختار الفني فاملجال
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وجميل)».2 ومريح (سهل ٧٥/كيه إيه إل إي «سريي فلوري، سيلفي :2-3 شكل

للتقريب الجهود من الكثري بُذل ذلك، من النقيض عىل الحمام، اقتناء بهواية أو السهام
(راعي بوس هوجو من للضجر مثري ترصيح يكشف املوضة. وعالم الفن بني أكثر
يف األيديولوجية اآلليَة أيًضا، لها ونتيجة مصطلحاته اختالط خالل من فلوري) معرض

الواقع: أرض

وصادم، راديكايل بأسلوب أحيانًا جنب، إىل جنبًا واملوضة الفن سار لطاملا
وفًقا عليه األحكام تُصَدر وكالهما ومحافظة، تقليدية بطريقة أخرى وأحيانًا
وروحها. العصور الخاصأجواء بأسلوبه يمثل منهما وكلٌّ ذاتية، تذوق ملعايري
ومعبودات مرغوبة أشياء ويصنعان الحواس يحفزان واملوضة الفن إن

ثقافية. وتراثيات الثرية للمجتمعات
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اآلخر من أحدهما املوضة وعالم الفن صناعة اقرتاب ازداد التسعينيات، مدار عىل
ضمت بينما برادا، أزياء لرشكة أكثر إعالنات الفنية املجالت فضمت يوم؛ بعد يوًما
أصيل نحو عىل مختلطة مجالت وظهرت املعارص، الفن عن أكثر مقاالت املوضة مجالت
مصوري من العديد أنتج تكافل. يف العاملان فيها يتعايش «فريي») أو «تانك» (مثل
إىل املعارض يف أعمالهم وظهرت فنية، كتبًا داي وكورين تيلر يورجن غرار عىل األزياء
املذهلة الفنية األعمال رواج ديدريكسون ديدريتش يربط الصفحات. عىل ظهورها جانب
للصور أكرب استخدام إىل أدى والذي املجالت طباعة جودة يف امللحوظ التطور من بكلٍّ
الحال، وبطبيعة املنوَّعة. واملوضة واألناقة الفن مجالت وزيادة النص)، محل حلت (التي
يف إليه النظر بمجرد رسيًعا استيعابه يمكن فن توليد إىل املطبوعات هذه مثل تميل

اثنتني. أو صورة
واملتاحف املعارض لها خضعت التي الضغوط من بكلٍّ التطورات هذه ارتبطت
نزعة أيًضا عكست لكنها املعارض، رعاة وميول التجارية الصفات الكتساب العامة
الشباب مرحلة إن ظاهره. األقل عىل أو الشباب، ملحاباة السلعية الثقافة يف نطاًقا أوسع
أن تحب سنٍّا أكرب جماهري تجذب التي الفنية املناسبات لتلك حتى جذابة تسويقية صفة
يتسنى ميزة الشباب أضحى لقد والنشاط. بالحيوية مفعمني كأشخاص أنفسها ترى
حتى أو طويلة، لفرتة شبابًا البقاء الفنانون يستطيع عديدة، بطرق استغاللها للفنانني
التصويرات، هذه من موجة وثمة الشباب، مرحلة تصوير بإمكانهم كشباب. تصنيفهم
واملوت. العمر يف التقدم مرارة تُطمر ما دوًما حيث الفوتوغرايف، التصوير يف سيما ال
عىل مؤلم نحو عىل الكامريا أمام ديكسرتا رينيكي بصور املراهقون العارضون يقف
والالتي جونز سارا بصور املرتبكات الثريات الفتيات أو النوادي، يف أو الشواطئ
تستخدم — مختلف تنسيق يف — أو خفية، ما دراية يحزنهن أنيقة، غرف عرب اصطففن
عارضات الفوتوغرافية والصور الفيديو وأفالم األدائية عروضها يف بيكروفت فانيسا
رغباتهن من بالذنب بشعورهن املتفرج ويواجهن التعري، من مختلفة حاالت يف يقفن

وتطلعاتهن.
باملثل بها االستمتاع ويمكن هامة، أعماًال اعتبارها يمكن األعمال هذه جميع إن
يستطيع املطاف، نهاية يف الشباب. لجمال الثقافية الناحية من مميزة كتجسيدات
بايتون، وإليزابيث ستار، جورجينا تعرب شباب. وكأنهم أعمالهم يف األداء الفنانون
يف يكمن أنه حني يف املراهقني، من للمعجبني االستحواذية الثقافة عن الكثري وغريهما
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بيل غرار عىل األول الطراز من واملتمرسني البارعني الفنانني إلجادة الرصيحة املعارضة
عن خفيٌف ترويٌح — والعبقرية الجمالية الجودة شعلة يحمل يزال ال الذي — فايوال

الهزلية. الندرز شون أعمال يف كما للشفقة، املثري الخجول األداء سوء

3.«٢٩–٢٤٣ بي «يف بيكروفت، فانيسا :3-3 شكل

أكثر من واحد واملجالت، املعارض بني الواصل العالم قطنوا الذين هؤالء بني من
العرصي عمله من شهرته تيلمانس اكتسب تيلمانس. فولفجانج وهو نجاًحا الفنانني
لكنه فيس»، و«ذا «آي-دي»، مثل ملجالت الخاطفة الفوتوغرافية الصور بطريقة والحر
وقدَّم ،٢٠٠٠ عام ترينر بجائزة فاز واملتاحف. املعارض يف منتظمة بصفة أيًضا عرض
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الشباب، هو تيلمانس موضوع إن .٢٠٠٣ عام بربيطانيا تيت متحف يف ا هامٍّ معرًضا
للشباب، الربيئة العني هي لعمله) الرسمي غري الطابع من نستنتج أن ينبغي (كما وعينه
استفزازيٍّا؛ أو مبتذًال كان سواء العالم، من مرئي جزء كل عىل بدهشة تركز والتي
صينية بجانب قضيب املرصف، عرب يهرب فأر سادة، قهوة فنجان فوق الرفيعة فالطبقة
أن لك كما الرؤية، تلك املحدقة. النظرة بنفس جميًعا إليها ينظر الرسير بجانب فطور
بألوان ملونة ملجموعات صورة غرار عىل متوقعة، غري أماكن يف الجمال تجد تتوقع،

ملبولة. األملس املعدني السطح عىل منعكسة الجو ملعطرات الحلوى
وبعيًدا األغلب، البيضيف املورسين، الشباب من لرشيحة ميدان هو تيلمانس عالم إن
تيلمانس يصور املوضة، خطوط ألحدث مجارية مالبس يرتدون الذين األشخاص عن
مع جنب إىل جنبًا ويضعها بربلني، الحب وموكب الليلية النوادي عىل املرتددين األشخاص
الحرب. ومعارضة والترشد، الشواذ، فخر مهرجانات مختلفة: شبابية سياسية اهتمامات
ومثاليته، الجنسية، وجاذبيته برصاحته، نفسه الشباب روح عليه يطغى هذا وكل
عىل تيلمانس، صور يف واضح هو (كما العمرية املرحلة زوال برسعة الكئيب وإدراكه
تيلمانس أعمال إن ينبغي). مما أكثر ناضجة وفاكهة ذابلة بزهور تماًما، تقليدي نحو
املجالت يف واملوضة الفن إنتاج من كبريًا جزءًا بعيد حد إىل تمثِّل ألنها نظًرا نفع؛ ذات
نفسها. القيم وتُفرتض بالضبط االرتباطات نفس عن فيها تُعرب والتي واملعارض والكتب
نفرنا وإذا هائًال، زخًما الرؤية لهذه فإن بالشباب، التجارية الثقافة هوس ألهمية ونظًرا

ورجعيٍّا. فظٍّا لكونه الفور عىل املرء هذا يدين فسوف منها،
يف املتأصلة التوترات تتأمل الفوتوغرافية الصور هذه هل السؤال: طرح ينبغي
الداللة يبني الصور بني التجاور هذا هل فحسب؟ لها مثاًال ترضب أنها أم الشباب عقيدة
يشء إىل يشري الذهبية السبائك تصوير يف أنه تيلمانس ذكر لقد بها؟ يوحي فقط أم
السياق: هذا يف تصلح بريشت لربتولت قديمة مالحظة إن والقيمة. املال عن مغزى له
عنوان إن داخله. الناس بني العالقات عن شيئًا تخربك ال ملصنع فوتوغرافية صورة إن
يكشف — مهم» يشء فكل ا، مهمٍّ ما يشء كان «إذا — أيًضا وكتابه تيت بمتحف معرضه
إن «للواقع». املبارش للتصوير مؤخًرا الفني املجال انحياز يعكس أنه جانب إىل األمر، لنا
يتطلب الواقع إىل الوصول وإن والناس، لألشياء متنوعة طبيعية ملحات هو هنا يقدمه ما
أكثر أهمية لها األشياء بعض أن إدراك ويف البنى، وتشييد واملعرفة الفكر يف أعىل، سعًرا

غريها. من
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مثلما مًعا، اندمجا قد واملوضة الفن أن االعتقاد إىل يقودنا أن يجب ال هذا كل
عرض أشار (كما الرتفيه ووسائل الفن أو ككل، الجماهريية والثقافة الفن يندمج لم
تقاُطع عن ينتج لم إذا سيصمد كان ما املتبادل االنجذاب إن الفني). ووكر بمركز أخري
رونق ورشارة للموضة، والجدية الثقايف التميز رشارة نافعة: رشارة املتقابلة األقطاب
واحد اتجاه يف يسري االحرتايف الفني الخطاب إن الفصل؟ هذا يدوم كيف للفن. وتألق
أخرى؛ فنية أعمال إىل األحيان أغلب يف الفنية األعمال بها تشري التي الطريقة به مرتبطة
لغة امتالك جانب إىل املعارص، واملجال بالتاريخ معرفة الخبري املشاهد من يتطلب مما
مع بالدمج تهديد أي الفن يتحاىش كيف القادم الفصل يف أيًضا سنرى فنية. اصطالحية
مكانة لتبوء تطلعات خالل من استقالليته عن الدفاع طريق عن نطاًقا األوسع الثقافة

احرتافية.
هو ما بقدر بتهديد ليس الرتفيه وسائل أو املوضة مع الفن امتزاج لعل ذلك، مع
وكل باملثالية ادعاءاته كل الفن فسيفقد ذلك، حدث إذا نفسها. السلعة مع كامل ارتباط
ومعقد، غريب يشء السلعة إن ماركس، نظر وجهة من الحكومية. لإلعانات تربيراته
السوق حركة بفضل — عينه الوقت ويف نفًعا، له ألن املشرتي يقدره ماديٍّا شيئًا لكونها
قياسها، ويستحيل متنوعة االستخدامات أن حني يف نقدية. تبادل قيمة يحمل شيئًا —
يف بوكلو، بنجامني نظر وجهة من واحد. مقياس عىل توضع جميعها التبادل قيم فإن
مثله — والفن متزايدة، بصورة االنتفاع قيمة رضخت املعارص، للفن التشاؤمي وصفه
والفن املال أن دام (ما بعيد حد إىل خالصة تبادل قيمة لها سلعة أضحى — املال مثل
ماياكوفسكي، ذكر كما كلها، االنتفاع قيمة إبعاد منهما أليٍّ يمكن فال مادية، أشياء ظالَّ
استخدام، لها يعد لم التي النقود عىل تطبع الكتب كانت الروسية األهلية الحرب إبان
كمنضدة لرامربانت لوحة استخدام فيمكن لدوشامب، الفاضح االستفزازي العمل يف أما
توجه مع توقف، قد الفن يف االنتفاع قيمة تحقيق ادِّعاء حتى متقدمة، مرحلة يف مكواة).
الفن بني تمييز فيه يوجد ال والذي ببساطة، وفحصه الجديد املشهد عكس إىل الفنانني

التغيري. يف رغبة أو نقد دون ذلك يفعلون وهم واملال،
الفن يف قياسيٍّا منهًجا مناقشته يف أو ما فني عمل يف التحيز رفض أصبح لقد
لكن كثريًا وكتب تحدث الذي بالطبع، ورهول، أندي هو هنا والنموذج الغربي. املعارص
يستطيع ال وبذا التجارية، عالمته تحمل التي شخصياته من صدرت فقط كلمات يف
مع روعة» الفنية األنماط أكثر هي التجاري العمل إجادة «إن وضعها: من التأكد أحد
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تعليق صدور ع توقُّ الحماقة من يكون قد القياسية، السلعة إىل وأكثر أكثر الفن اقرتاب
الواضح من ليس وفلوري، وبيكروفت بيل أعمال يف لذا صانعه؛ من منتج عىل انتقادي
هذه مثل إن لإلدانة. أم تتعرضلإلشادة االستهالكية والنزعة املوضة صناعة كانت إذا ما
بمظهر إظهارها خالل من النماذج أو السلع وجود عىل ببساطة الضوء تلقي األعمال
ترصيحات ورغم األول. املقام يف األشياء هذه فيها تُشاهد التي البيئة بتغيري غريب،
فإن حياديتها، عىل للمشاهد وتؤكد الفنية، األعمال بهذه تحيط التي والنقاد الفنانني
فهي انتقادية، باعتبارها الفنية األعمال هذه إىل نظرنا إذا تماًما. واضحة االزدواجية
والذعة؛ قوية فهي إشادية، أعماًال باعتبارها إليها نظرنا وإذا وضعيفة، متواضعة أعمال
ينتج ما — وبيكروفت فلوري أعمال يف الخصوص وجه وعىل — النهاية يف ألنه نظًرا
من التي والرعاية الدعاية وترتيبات السلع، من أخرى مجموعة هو وبارع براق نحو عىل
لنفسها انتقادها من شيئًا تحمل التي السلع، هذه استهالك يف إن وتباع. تشاَهد خاللها
زمن منذ سونتاج سوزان أكدت التي «معسكر» لكلمة الفعيل التعريف والستهالكها،
الجماهريية. بالثقافة استمتاعهم إلجازة املفكرون يستخدمه الذي املنهج أنها عىل طويل
األكثر السلعة حالة من التبادل، لقيمة املادي التجسيد وهو الفن، يقرتب ثم من
سائلة شبه كصورة األثرياء ِقبَل من كذلك بالفعل ويُستخدم — النقود وهي تجريدية،
القيمة تلك فيها تكمن التي لألشياء الهائلة األعداد تُخبَّأ بحيث — املضارب املال لرأس

الغرض. لذلك خصوًصا ومشيَّدة آمنة مخازن يف بعيًدا
يف األخرى والسلع الفن بني للتقريب البسيط املخطط بهذا اختالالت هناك أن إال
الفيديو فنون يف حتى تبقى الفني العمل مادية إن واملتاجر. املعارض بني كما الطابع،
طريق عن الثمن دفعت أن بعد فقط فني كنمط عام بقبول حظيت والتي امليديا، وفنون
أشياء ورشاء بيع عىل تعتمد زالت ما الفنية السوق إن جزئيٍّا. مادية صورة إىل تحولها
يف وتوجد جماهريي نحو عىل تنتج التي السلع عن اختالف أيما مختلفة وفريدة نادرة
هناك لكن اإلنتاج، يف مهيمنة رشكات بضع تتحكم األسواق، معظم يف العادية. املتاجر
إحكام إىل يسعى التجاري الفن عالم إن االستهالك. فيه يُنظَّم األسواق من محدوًدا عدًدا
وغالبًا اصطناعي، نحو عىل محدوًدا اإلنتاج يكون ما فغالبًا جيًدا، الزمامني حول قبضته
ملحة عىل فسنحصل املعارص، الفن عالم إىل نظرنا إذا شخيص. بُعد للرعاية يكون ما

التصنيع. انتشار يسبق أقدم سوقي نظام داخل
األفراد ماليني لقرارات وفًقا تموت أو تحيا العادية السلع أن فبما وذاك، هذا وفوق
منظمة املعارص الفن مسار تقرر التي األفعال ردود آليات فإن رشائها، بعدم أو برشائها
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وألكسندر كومار فيتايل أبرز فيها. دخل أي للفن العادي للمشاهد وليس وحرصية،
الرسم، عىل املستهلك الستبيانات القياسية املناهج تطبيق خالل من القضية هذه ميالميد
من سلسلة النتائج كانت مختلفة. بلدان لسكان املتوسط الذوق تلبي نتائج وأخرجا
بدرجاته، األزرق اللون عليها يسيطر مفاجئ، نحو عىل واملتشابهة املضحكة اللوحات
تالئم رعوية طبيعية مناظر يف شهرية تاريخية وشخصيات جذابة حيوانات وتسكنها

اإلنسان. حياة مثايل نحو عىل
الثقافة مغازلة بإمكانها — للسوق الكاملة التشددات عن بمنأى — الفنون إن
يبدو التي األعمال تلك أن شك ال اآلمنة. حدودها بشأن مطمئنًة تبقى فيما االستهالكية
من الحدود هذه تعزز بيل) عمل (مثل والسلعة الفن بني االختالط هذا مثل تهدد أنها
تحويل وهي واضًحا، التمييز بقاء لضمان أخرى طريقة ثمة إياها. إظهارها خالل
بداللة االنعكاس يضطلع بحيث مرايا، به صندوق داخل كما الداخلية، األمور إىل الرتكيز
آخرين، بفنانني الخاصة بتلك مقارنة الفنانني تحركات إىل النظر ويميل مربرة، غري
الٍه نحو عىل السلف أعمال تُحاكى وهنا الخارجي. العالم نطاق يف يكون ما ونادًرا

الجماهريية. الثقافة من املستمدة املواد أيًضا وتُستخدم متكرر،
السلعة. صورة من الهروب وهم سوى يقدم ال املتخصص املطلع الخطاب هذا إن
عن الحديث بمقدورها املجتمع تركيز حولها يتمحور التي السلعة بأن ماركس يتظاهر

تقوله: ما وهذا الخاصة، حالتها

إلينا تنتمي ال لكنها اإلنسان، اهتمام تثري ربما بنا الخاصة االنتفاع قيمة إن
كسلع ارتباطنا إن قيمتنا. هو ذلك، مع كأشياء، إلينا ينتمي ما إن كأشياء.

إال. ليس تبادل كقيم ببعضنا نرتبط نحن ذلك، عىل يربهن

والترصيحات، الفنية األعمال يف داخيل بخطاب نفسه حماية إىل يسعى الفن أن ورغم
ما عىل آخر فني بنمط النمط هذا فني نمط عن تقال التي األهم األشياء تربط بحيث
يف نحو أبرز عىل تتجىل التي املقيدة غري التبادل بقيم اللهو فقط يحاكي فهو يبدو،

الوفرة. أوقات
أمانها، مدى بالطبع الفنانون تحدى للفن، املحمية املنطقة هذه ترسيخ لحظة منذ
وضع ومحاولة الرسم، لوحات عىل الجرائد صفحات لصق مغزى من جزءًا هذا وكان
عىل الفن إجبار — تطرًفا أكثر نحو عىل — أو املعارض، يف نقوش بها عتيقة مباول

69



املعارص الفن

والسياق، بالوقت ارتبطت التحديات هذه أن ورغم الجماهريي. لإلنتاج خادم دور أداء
عززت التاريخ، مر عىل استمرارها ومع كذلك، تكن لم فيها تجسدت التي األشياء فإن
فنية سلع إىل تحولها مع السوقية وقيمتها الجمايل بريقها من الراديكالية صبغتها

يوم. بعد يوًما تقليدية
األجهزة مع — باستمرار واستحواذًا إذهاًال أكثر الجماهريية الثقافة أصبحت أن بعد
املغلق واملنظر الهائلة، السينمائي العرض وشاشات األضخم الدقة عالية التليفزيونية
ذلك. منافسة الفن عىل كان — الرتفيهية الحديقة أو التسوق ملركز بعناية واملدروس
الجماهريية الثقافة إغراء استغالل خالل من — شاهدنا كما — ذلك فعل من الفن تمكن
طريق عن املنافسة من الفن تمكن واملستبعدة. الخاصة الجمالية ميزته يضيف فيما
إنتاج من الفن تمكن كمثال، الفيديو فن رضبنا فإذا الجماهريية؛ الثقافة قواعد عكس
القصص مواجهة يف واضح، معنى أو رسد، أو كامريا، حركة بدون ومذهلة بطيئة مقاطع
من تمكن كما للتليفزيون. االعتيادية البرصية والواقعة االعتيادية األخالقي املغزى ذات
املنتجعات أو التسوق بمراكز الخاصة تلك عن مختلفة — مؤثرة وأشياء بيئات تقديم
مشاهديها)، من الكبرية لألغلبية ليس األقل عىل (أو للبيع مصممة وغري وظيفية وغري —
اإلعالم وسائل يف معهودة غري ودقة ألوان، وثراء بأحجام، تمثيالت عمل من تمكن وأخريًا

الجماهريي.
يف التجاري املستوى عىل نجاًحا األعمال أكثر من بعٍض عن األخري النهج هذا أثمر
الصور هذه مثل إنَّ الضخمة. امللونة الفوتوغرافية الصور وهي بعدها، وما التسعينيات
من ألواح عىل أحيانًا وُطبعت ضخم، تنسيق ذات بكامريات ُصنعت التي الفوتوغرافية
بالوضوح تتمتع املعارص؛ العالم رؤى تنقل ضخمة لوحات حجم إىل لتصل األلومنيوم
وبأحجام طبعاتصغرية يف الفوتوغرافية الصور هذه إنتاج يغلب اللوني. والعمق املدهش
يهوى شخص معيشة بغرفة وكذلك املتاحف يف لعرضها مالئمة يجعلها مما مختلفة؛
أعمال عن تبحث كانت التي املتاحف ابتاعت التسعينيات، أوائل ركود إبَّان التحف. جمع
نتيجة بحدة االزدياد يف أسعارها وبدأت الفنية، األعمال هذه من الكثريَ ومتاحة مذهلة
صورة بيعت ٢٠٠٢ عام ففي الرسامني؛ أهم أعمال أسعار اآلن أسعارها تنافس لذلك.
املزادات، بأحد اسرتليني جنيه ألف ٤٠٠ من أكثر مقابل لجورسكي ضخمة فوتوغرافية

معارصة. لصورة قيايس رقم وهو
األملان الفنيني املصورين أبرز من تتبعه يمكن ربما فني تاريخي خيط ثمة
معلميهم إىل رجوًعا روف) وتوماس هوفر، وكانديدا سرتوث، وتوماس (جورسكي،
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من الفذ اإلثنوغرايف ذاك إىل ومنهما بيرش، وهيال بريند للفن، دوسلدورف بأكاديمية
الصور بقدرة ساندر بإيمان األمر بدأ جانب، فمن ساندر». «أوجست فايمار جمهورية
بالرثاء مروًرا االجتماعية، املعرفة نقل عىل ونسبية طويلة سلسلة يف الفوتوغرافية
يف — مثًال — روف إرصار إىل بيرش، آلل الصناعية الحداثة ألنماط الغريب التسلسيل
نقل عىل األداة عجز عىل السفر جوازات طراز وتأخذ أقدام ستة طولها يبلغ التي الصور
تتبع لدى به. املشاهد تواجه التي التفاصيل قدر عن النظر برصف داللة، يحمل يشء أي
البيضاء ساندر مطبوعات آخر: يشء يتجىل النَُّسخ) من (بدًال املعارض يف الخط هذا
أيًضا بيرش آل وعمل اليد، حجم من عامة بصورة قليًال وأكرب بدقة، مصنوعة والسوداء
وضعا كثرية أحيان ويف مختلفة، بأحجام الصور وطبعا والسوداء، البيضاء الصور يف
أو خمسة مساحته تبلغ عمًال ليصنعا واحد إطار داخل تقاطعات يف املطبوعة الصور
باأللوان، ومشبعة غنية صور يف تدفقت فقد الفنية التايل الجيل أعمال أما أقدام، ستة
وسرتوث جورسكي أعمال أضخم سمحت هائل. نحو عىل السلف أعمال فاقت األغلب ويف
ويتفحص مبارشة فوقها يخطو أن للمتفرج قدًما، عرش سبعة ارتفاعها بلغ التي الفنية،
القيم تبدو نطاقها، يف الغزيرة. وتفاصيلها التحبب، من تخلو التي الصافية أسطحها
غرار وعىل الجديد، التاريخي الزيتي الرسم أنها والتكلفة الواعية والجاذبية اإلنتاجية

املتاحف. يف للعرض األول املقام يف ُصنعت فقد التاريخي، الرسم
سرتوث حوَّل فقد الفنية؛ براعته متزايدة بصورة استعرضت األعمال هذه من كثري
بيضاء صور يف املدينة مالمح نحو وأسلوبه ساندر تركيز له األوىل الشوارع مشاهد يف
الهواة لصور الباهت املظهر جورسكي أخذ كما بارع، وتجميع متوسطة بأحجام وسوداء
واملتفرجني املبتذلة العطالت مشاهد عىل وطبَّقها العادية األطر ذات القديمة الفوتوغرافية
التقط الحداثة. إرث يف متباينة بدرجات تدبرت األعمال هذه إن بامللل. يشعرون الذين
ليضفي الرباقة األلوان منها ونزع روه، دير فان ميس مها صمَّ التي املباني صور روف
باهتة بألوان قديمة فوتوغرافية صوًرا لوَّن أو املباني، تلك قدم مربًزا عتيًقا، مظهًرا عليها

ذاته. التأثري ليعطي
الصناعية واملباني واملكاتب للعقارات الجاهزة البنيات وجورسكي سرتوث وثَّق
جورسكي من فكلٌّ التاريخية؛ الفنية اإلشارات نطاق اتسع ومؤخًرا، الرتفيهية. واملنشآت
إنتاجهما يشري ما فكثريًا يشاهده؛ ما حول الريبة من بيشء اآلن املتفرج تركا وسرتوث
كالهما أقام العمل. كموضوع املعرضنفسه مع يتعامالن ما وغالبًا الرسم، فن إىل الباذخ
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سكوير».4 «تايمز جورسكي، أندرياس :4-3 شكل

الفن متحف يف جورسكي عرض حيث بنيويورك، الفن متاحف بأهم معارض مؤخًرا
.٢٠٠٣ عام للفنون املرتوبوليتان بمتحف عرض فقد سرتوث أما ،٢٠٠١ عام الحديث
ذروة إىل الفوتوغرايف التصوير تدرج عىل بها الخاصة والكتالوجات معارضهما أكدت
فقد جورسكي) عن جااليس بيرت كتابات الخصوص وجه (عىل الكتابات أما الفنون،
ثم، من الفوتوغرايف. التصوير يف عنه الرسم فن يف التماثالت إىل أكرب بصورة أشارت
الفوتوغرايف التصوير صناعة وأعيدت آخر، فني شكل إىل بإشارته الفني الشكل يُعتمد
نقدي فهم عىل األوىل املتواضعة الفوتوغرافية صورهما حثَّت كذا باملتاحف. مبهر كيشء
أحدث مال كما الجامدة؛ الفوتوغرافية بالصور املبتذلة املشاهد وضاهت للموضوعات
الدهشة تعزيز وإىل ومهيبة، بل ملحمية مناظر إىل املعارصة املشاهد تحويل إىل إنتاجهما

الفكر. من أكثر
أمر وهذا الجماهريية، الثقافة مقابل بوصفه نفسه يعرِّف املعارص الفن يزال ال
زعم موضوعه. عىل أبعد تأثريًا يملك الذي الجماهريي اإلنتاج يتجنب ألنه نظًرا رضوري؛
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نيويورك».5 سكوير، «تايمز سرتوث، توماس :5-3 شكل

أحدهما يعتمد فال الوحدة، حد إىل ببعضهما يرتبطان واالستهالك اإلنتاج أن ماركس
املواد املثال، سبيل (عىل استهالًكا اإلنتاج يتضمن ما دائًما بل فحسب، ويتممه اآلخر عىل
العامل). الجسد الطعام يقوي املثال، سبيل (عىل إنتاًجا االستهالك ويتضمن الخام)،
تنبثق أيديولوجية مسألة الفن عالم جوانب أغلب يف وحده االستهالك عىل الرتكيز إن
اإلنتاج يف املستهلكني تفكري قلَّ فكلما املؤسسية، الدعاية من وغريه اإلعالن أهمية من
شكل أي إطار ويف املخاطر؟ وما ظروف؟ أي ويف املادي؟ املقابل وما يعمل؟ (من
املمارسات تعززه الجهل هذا إن أفضل. كان بيئية؟) عواقب وبأي اإلكراه؟ أشكال من
أعداد ثمة الجماهريي. لإلنتاج العادي الشأن عن وتفصله الفن، عالم يف العتيقة اإلنتاجية
مجال يف للدُّمى الغريب الطابع املثال، سبيل عىل تناولت، التي الفنية األعمال من هائلة
وماريكو كييل، ومايك أونرت، مارتن أعمال يف املتنوعة، األمثلة بعض (لنرضب االستهالك
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6.«٤ كيه إي «إتش روف، توماس :6-3 شكل

استخدامها للتناقضبني العادلة الكلفة إىل يتطرق منها وقليل ستار)، وجورجينا موري،
الضوابط ذات العمالة مثًال، الصني يف ظلها، يف معظمها ُصنع التي والظروف املنشود
(ثمة مكتظ ومهجع آمن غري مصنع بني يسافرن الالتي السن صغريات للنساء القاسية
هونج يف عرضه والذي الحقيقية»، الدمية «قصة وولف مايكل عمل هو حديث استثناء

.(٢٠٠٤ عام كونج
ونزاع. اتصال نقطة يف واالستهالك اإلنتاج مجاَيل يجمعون ممن فنانني بضعة هناك
التوحيد املصانع، وأيًضا واملعارض للمتاجر الفوتوغرافية، جورسكي صور تفحص
جروندج، ملصنع — مثًال — فصوره واإلنتاج؛ االستهالك بني االقتصادي من أكثر الثقايف
محاطني بُكًما أشخاًصا تُظهر وزهيدة، موحدة بأسعار البيع ومتاجر بومبيدو، ومركز
نموذجية توضيحية كرسومات األعمال هذه تصلح أن املمكن من ضخمة. شبكية بأطر
الرسيَّنْي املتبادل واالعتماد الصلة عن فراغ» «أوقات مقاله يف أدورنو ثيودور لحجج
العمل أوقات من املقتطعة — الفراغ أوقات فيها تتبنى التي الفراغ، ووقت العمل بني
أملاني فنان أعمال يف التفكري هذا مثل ظهور إن وأنماطه. العمل هيكل — يبدو ما عىل
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داخل عزز الذي األملاني الصناعي لالقتصاد الطويل النجاح هو أحدها أسباب؛ عدة له
الواليات يف الفنانني معظم عقول من ا مستمدٍّ باإلنتاج اهتماًما األملان الفنانني من الكثري
دفع االهتمام هذا إن متسارعة. التصنيع عملية تشهدان اللتني املتحدة واململكة املتحدة
اليابان بينها من مماثلة، اقتصادية نظم يف صور التقاط إىل وسرتوث جورسكي أيًضا
(املشتمل الحداثي للتفكري املستمر الحراك يف (ومتصل) آخر سبب يتمثل كونج. وهونج
إال أخرى. مناطق يف الحداثة بعد ما حركة انتصار بعد أملانيا، يف أدورنو) أعمال عىل
مليول مواٍت نحو عىل تحرك الذي — عام بوجه التسعينيات يف االستهالكي املشهد أن
واالستهالك. اإلنتاج بني الوثيق الرتابط حيال النقدي التفكري عىل انترص — الفني املجال

التغري. يف األمر هذا بدأ كيف األخري الفصل يف وسنرى

هوامش

(1) © 1997 Takashi Murakami/ Kaikai Kiki Co. Ltd. Courtesy of Tomio
Koyama Gallery, Blum and Poe/photo Joshua White.

(2) Courtesy of the artist and Galerie Hauser & Wirth & Presenhuber,
Zurich.

(3) © 1997 Vanessa Beecroft.
(4) © VG Bild-Kunst, Bonn and DACS, London 2004. Courtesy of

Monka Sprüth Galerie, Cologne/Philomene Magers.
(5) © the artist. Courtesy of Marian Goodman Gallery, New York.
(6) © DACS 2004. Courtesy of the artist.
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وأسعاره الفن استخدامات

الطائلة. باألموال األوىل للمرة مؤخًرا، تَأَمرَك الذي الطليعي، الفن ارتبط
إىل بنجاح تُرجما قد امللتبس ومستقبله الغامضة أهدافه أن إىل يعود وهذا
للحداثة املضاربة» النمو «أسهم نقرأ أن املمكن فمن بسيطة؛ مصطلحات
لتغري التقني» و«التقادم الظاهرية، للجودة السوق» و«جاذبية التقليدية، غري
النهاية يف الفن إن املوقف. تغري من للتربُّؤ لغوي إنجاز وهذا للضد، األذواق
إن البحتة. املادية باألمور الفن يتعلق األوسع، املنظور فمن ظننا؛ كما ليس
عقد وبعد املألوفة. بالقيم يُشبَّه املتنامية، قمته متضمنًا جوانبه، بكل الفن
صورة يف مالية أوراق عىل قائم تعاوني استثمار صندوق لدينا سيكون آخر،

البنوك. خزائن يف مودعة صور

الفن متحف يف ألقاها محارضة أخرى»، «معايري ستاينربج، (ليو
(١٩٦٨ عام نيويورك، الحديث،

لكونها العجيبة السمة تحمل تقريبًا، عاًما أربعني بعد قراءتها لدى الفقرة، هذه إن
ال املعارص الفن كان الكالم، هذا ستاينربج كتب عندما بعيد. حد إىل ومألوفة مفاِجئة
كمنطقة القديمة حالتها من السوق تخلص مع املال، مع الوفاق إىل طريقه يف يزال
ويف ذلك. عن الناجم املشهد تغري من مقتضب اندهاش هناك وكان وضيقة، اختصاصية
فإن إطارها، يف الفن يعمل التي بها املسلم البيئة ببساطة أضحى املشهد ذلك أن حني
أن هو الراهن الوقت يف العام االفرتاض إن ستاينربج. وصف رصاحة سببها املفاجأة

كالهما). (أو فظاظة أو مكرر كالم إما األمر هذا عن الحديث



املعارص الفن

مألوف غري نحو عىل للسيطرة يخضعان وبيعها الفنية األعمال ُصنْع من كالٍّ إن
بناء يُشجعون الذين الفنانني مع حرصية عقوًدا التجار ع يوقِّ ما غالبًا الفنية، السوق يف
كم به. يكلفون أو الفنية األعمال من معينة وأعداد وأحجام أنواع إنتاج عىل ذلك عىل
لتجهيز الجدار عىل ومعلقة مزدانة فرعية منتجات التجارية املعارض يف املرء شاهد مرة
يف رسية تبقى التحريضات هذه إن واضحة، ألسباب ظاهره؟ يف للتجارة ومعاٍد متمرد
من يكون قد ألنه الفنية، األعمال بجمع التزامهم يف للمراجعة املشرتون يخضع العادة.
لعمل متوقع وغري مفاجئ بيع حدوُث ككل السوق حتى أو ما فنان سمعة عىل الخطري
العلنية، باملزادات الثانوية» «السوق ب يسمى ما تحُكم أقل تنظيمية قواعد هناك فني.
بتحديد املتعلقة الفضائح عن وبعيًدا حرة. السوق ليست املزادات، تلك يف حتى لكن
أن إىل إضافة الفنية، األعمال تباع ال ودونها ، تعنيَّ التحفظية فاألسعار املنهجي؛ األسعار

والتجار. الفنية األعمال جمع هواة جانب من للتالعب تتعرض املزايدة
القابلة الوسائط يف املصنوعة الفنون يف نحو أبرز عىل املوقف هذا تفسري يظهر
مقاطع أو مدمجة أقراص أو فوتوغرافية صور إنتاج الفنانني فبمقدور إنتاجها، إلعادة
ذلك، مع لعملهم. واسعة ملكية لتحقيق السعي وكذلك زهيد، وبمال هائلة بأعداد فيديو
توثيق، شهادة به مرفق إصدار وكل محدودة، إصدارات منهم العظمى األغلبية تنتج
اجتماعية، مكانة يقتنيه ملن العمل هذا مثل ملكيُة تمنح للغاية. عالية أسعار مقابل

للعمل. مكانة املدفوع السعر يمنح وبالتبادل،
تحقق إذ الراقية؛ للثقافة األخرى املجاالت مقابل للفن املميزة السمة هي هذه إن
حضور استيجابها خالل من الحرصية امليزة األوبرا أو املوسيقية والحفالت املرسحيات،
األشكال أما أيًضا)، هذا فعل الرفيع الفن بمقدور (وبالطبع، املبارش للعرض الجمهور
صناعية بصورة تخرج أعماًال فتنتج — واألفالم واملوسيقى، والشعر، الرواية، — األخرى
التجارة تكمن وحده الرفيع الفن يف لكن واسع. نطاق عىل امتالكها ويمكن هائلة بأعداد
هم من سوى امتالكها يستطيع ال التي الفريدة أو النادرة األعمال إنتاج حيث األساسية؛

أفراد. أو رشكات، أو دوًال، كانوا سواء الثراء، من كبري قدر عىل
محدوًدا فنان أي معروض يصري حرفية، أساليب باستخدام الفن ينتج عندما
هناك لكن األسعار. فسرتتفع كبريًا، العمل هذا عىل الطلب كان وإذا حتمية، بصورة
من هائلة مقادير استخدام خالل من القيمة يوجدون يزالون ال ممن الفنانني من الكثري
قابلة غري أشياء عىل مساعدوه) األحوال أغلب يف أو الفنان به يقوم (الذي اليدوي العمل
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استخدام إىل الفنانني من أكرب عدد اتجه التسعينيات مدار عىل أنه إال اإلنتاج. إلعادة
— والفيديو الفوتوغرايف التصوير رأسها عىل — اإلنتاج إلعادة والقابلة التقنية الوسائط
الطرق بعض إىل الوضع هذا أدى متزايدة، بصورة مصطنًعا شيئًا اإلنتاج تقييد بدا حتى
تجارية صوًرا يلتقط األخري، كونز جيف عمل ففي الفنية؛ األعمال لصنع للغاية الغريبة
يجري العملية، هذه تنتهي عندما الكمبيوتر. باستخدام فيها ويغريِّ عها ويُجمِّ متنوعة،
وصف حد (عىل الذين كونز مساعدي إىل بعدها وتُسلم عمالقة مطبوعة نسخة إعداد
التي التحليلية «بالدقة يصنعون األملاني) معرضجوجنهايم كتالوج يف روزنبلوم روبرت
إن الرسم. لوح عىل بالزيت للبيع جاهًزا فريًدا تصويًرا العلمية» باملجاالت العاملني تميز
عمًال باعتبارها الفنية القطعة حالة عىل تؤكد ميكانيكية واألكثر النهائية املرحلة هذه

فريًدا. فنيٍّا
الحد إىل للغاية، استثنائية حالة الفنية السوق يجعل العرض املفروضعىل القيد إن
املصطلحات باستخدام تفسريها عن راغبني االقتصاديني الخرباء من الكثري جعل الذي
يف املشرتي رغبة يقابل السعر فإن حساء، علبة لرشاء مثًال التسوق عند عادة، العادية.
مختلفة، وبأسعار مختلفة أماكن يف املطابقة أو املشابهة العلب عىل العثور يمكن املنتج،
للموقف ماريش دي نيل وصف حد وعىل والطلب. العرض حسب األسعار تلك وترتاوح
السوق عىل األمر هذا من القليل ينطبق الفنون، يف االقتصاد علماء تفكري عن كتاب يف
العالقة يحطم مما الطلب؛ عىل كبري تأثري لها — االستخدام وليس — املوضة إن الفنية.
قوانني يحطم مما فريًدا؛ الفنية األعمال من الكثري يعد كذلك والرغبة، النفع بني املألوفة
يضاهي توازن يرتسخ لم ثم من يشء، ال أو يشء كل إما مسألة تصري والتي العرض،
من فريد يشء رشاء لدى ذلك، من واألسوأ البعض. لبعضهما والطلب العرض استجابة
معلومات تجد أال املمكن فمن أخرى، أعمال مع مقارنة تتوفر ال ألنه احتكاري، مورِّد

الصفقة. عن موثوقة سوقية
هذا لكن فريد، الفنية األعمال من فكثري قليًال؛ نمطية أكثر الوضع إن األمر، واقع يف
أعمال خصوًصا مماثلة، يرونها بأعمال واملشرتون التجار يقارنها أن يمكن ال أنه يعني ال
كلها الفنية القطعة استوعبته الذي والعمل املواد وتكلفة الحجم أن رغم الفنان، نفس
الخالصة املؤرشات عن بعيدة املزادات أسعار تكون قد األخرى. هي دوًرا تلعب عوامل
التي لألسعار مقاربة تكون — األقل عىل األحيان بعض يف — لكنها السوق، لحكم
طي يف يبقى منها (كثري املعلومات إىل مفتقرة السوق تبقى ذلك، مع التجار. يحددها
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فيتأثر التسعري أما لإلدارة، الطلب ويخضع للتنظيم، فيها العرض ويخضع الكتمان)،
والظروف. باملوضة

«دوائر».1 كونز، جيف :1-4 شكل

لألعمال الرائعة األسعار عىل املرتكز النطاق، واسع العام التصور من النقيض عىل
نفسها)، املزادات دور بالطبع كثريًا تعززه تصور (وهو املزاد يف تتحقق التي الضخمة
أردأ وأداؤه البعيد، املدى عىل ليس وبالتأكيد جيًدا، استثماًرا ليس عام بوجه الفن فإن
تزداد الفنية األعمال من الفئات بعض أن حني ويف باستمرار. والحصص األسهم من
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عىل املضاربة إن غالبًا. ينخفض للفن الحقيقي السعر فإن الوقت، لبعض بالفعل قيمًة
واطسون بيرت قدَّم للغاية. باملخاطر محفوف استثمار هي الثمن منخفض املعارص الفن
عىل إال منطقيٍّا يكون ال االستثمار أن وزعم للفن، االقتصادي األداء عن مفصًال وصًفا
بيع عند إال تُجنى ال املال من الهائلة املبالغ وأن املخاطر، عالية كمضاربة القريب املدى
يكون أن املفاجئ من ليس ثمَّ من املذهلة؛ السوقية االنتعاشات إحدى إبان الفنية األعمال
أظهرت تقريبًا. الدوام عىل سيئًا استثماًرا بالفعل عالية بقيمة يحظى فني عمل رشاء
األنواع كفاءة نصف إىل يصل البعيد املدى عىل الفن يف االستثمار أن مختلفة دراسات
يفرس وهو فني، عمل المتالك املرء يقدمه الذي املقابل هو هذا االستثمار. من األخرى
الذين هؤالء بني ومن الفنية، األعمال جمع يهوون األثرياء من نسبيٍّا قليًال عدًدا أن سبب
بهدف الجمع بقدر االجتماعية والوجاهة املتعة بهدف منهم كثري يجمع الجمع، يهوون

االستثمار.
ويذبل الوفرة أوقات يف يزدهر التفاخري، االستهالك أنواع سائر شأن شأنه الفن، إن
تفاقما وكالهما بركودين، مرتبطة هنا نناقشها التي الزمنية الفرتة إن العرسة. أوقات يف
الثمانينيات؛ انتعاش بعد الرشكات غربلة فيه تسبب األول الركود العراق: ضد بالحروب
اللوحات قيمة انخفضت الفني. املجال عمالقة من الكثري عىل القضاء إىل أدى مما
كيفر ألنسليم الجديدة والتعبريية التاريخية شبه هائلة) بدرجة الثمن (باهظة الضخمة
الثمانينيات، يف الفخم واألسلوب اإلنتاج لغزارة رائًعا سجالٍّ كانت والتي شنابل جوليان أو
البيع صاالت من قليل عدد مع جنب إىل (جنبًا البيع صاالت من اختفت ما ورسعان
حتى للغاية، حساسة مسألة سنوات عدة بعد السوق إىل تقديمها إعادة وكانت نفسها).
تاجر وكان تجاري، ملعرض العمالقة هؤالء أحد عن بكتالوج مقالة كتب أعرفه ناقًدا إن

معنى. من الكلمة يف ما بكل جانبه إىل واقًفا الفنية األعمال
وعىل وعمقه، الفنية السوق يف الركود رسعة يف أهمية باليابان للتطورات كانت
مدار عىل الفنية األعمال من اليابانيني مشرتيات حجم لضخامة نتيجة الخصوص وجه
أسعار يف يبدو ما عىل إيقافها يتعذر التي الجامحة الزيادة بفعل تعزز وقد الثمانينيات،
واطسون بيرت قدم للفساد. نتيجة األسعار انخفاض تفاقم كذلك واألسهم، العقارات
الفساد أموال لغسيل الفنية األعمال فيها استخدمت التي الفضيحة حول تفصيليٍّا وصًفا
الحكومية القيود حول التُفَّ كما املنظمة، والجريمة فاسدين ساسة لصالح الضخمة
أن رشيطة الفنية للَّوحة البائعني «رشاء» طريق عن العقارات من الرتبح عىل املفروضة
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الرضر يتمثل لم األصيل. السعر أضعاف عرشة مقابل ربما رسيًعا منهم رشاؤها يتم
السمات وهي — الرضيبي التهرب يف أو ُعقدت التي الرسية الصفقات مجرد يف هنا
بدا وفجأة، للسوق. النصب عمليات تشويه يف لكن — اليابانية الفنية للساحة االعتيادية
غري انطباعية بعد وما انطباعية لوحات مقابل كبرية مالية مبالغ بدفع الياباني الولع أن
األخالقية. املبادئ من مجردة بحسابات تعلقه بقدر الذوق بسذاجة يتعلق ال مرموقة
باإلفالسات أخرى لهزة تعرضت التي السوق عىل وخيم تأثري الفضيحة النكشاف كان
ذروة إبان بيعت التي الفنية األعمال من الكبرية األعداد أن وبالتهديد الشهرية، اليابانية
بيعت عندما لألسعار. أكرب انخفاض إىل يؤدي مما فجأة؛ تُباع ربما االقتصادي االزدهار
بسيط كرس مقابل كانت ،١٩٩٣ عام الغش بعمليات ارتبطت التي الفنية األعمال بعض

األصل. يف ُدفعت التي األسعار من باملائة) واحد عن يقل (ما
أيًضا بل فحسب، بيعت التي الفنية األعمال حجم عىل االقتصادية املوجات تؤثر لم
— بيعها يسهل التي الفنية األشكال أكثر — الزيتي الرسم فن يخضع طابعها. عىل
أقل بصورة التجارية املمارسات تنتقل فيما اقتصادي، ازدهار كل مع متوقع النتعاش
مكانة إىل — املفاهيمي بعد ما للفن املتنوعة واألنماط األدائي الفن بينها من — رصاحة
واألنماط السوق بني مستمر رصاع يف األمر هذا يتكشف اقتصادية. أزمة كل مع بارزة
نهاية يف الرصيحة السلعية األنماط تجنب يف املصداقية تصب (ربما رائجة غري تبدو التي
مثاًال نرضب ثم، من بها؛ التنبؤ ويمكن ميكانيكية عملية إنها السوق). صالح يف املطاف
هجوم عن التسعينيات منتصف يف املتحدة الواليات يف االقتصادي االنتعاش أسفر واحًدا،
اعتبار إلعادة متواصلة ومحاولة السابقة، األعوام ساد الذي السيايس الفن عىل منسق
هذه إىل (سنعود للذوق النهائي الفيصل باعتبارها السوق رأي وتأكيد الفن، يف الجمال

الخامس). الفصل يف النقطة
ستستعيد هل الكثريون وتساءل سنوات، عدة ١٩٨٩ عام انهيار من التعايف استغرق
النيوليربالية االقتصاديات يف أنه حني يف الثمانينيات. ازدهار ذروة األيام من يوم يف السوق
ففي كبرية، بدرجة قويٍّا االقتصادي النمو كان — املتحدة الواليات سيما ال — املتقدمة
بانهيار هددت قاسية إقليمية صدمات فوقعت الكوارث: من سلسلة حدثت أخرى بلدان
،(١٩٩٨) وروسيا ،(١٩٩٧) آسيا رشق وجنوب ،(١٩٩٤) املكسيك يف العاملي االقتصاد
املوقع إىل تركن إذ مذهل، نحو عىل متنوعة الفرتة هذه تصورات إن .(٢٠٠٢) واألرجنتني
نمو فرتة كانت أكثره، يف املتحدة الواليات منظور من الفرتة، تلك إىل منه تنظر الذي
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كانت اإلقليمية، باألزمات مرت التي املناطق منظور ومن للبطالة، وانخفاض مستدام
بيئية. وكوارث وسياسية اجتماعية اضطرابات الغالب يف صاحبها اقتصادية، كارثة فرتة

منطقة. كل يف أنتج الذي للفن املختلفة األنواع يف بوضوح االنقسام هذا انعكس
لنأخذ االضطرابات، تلك فحسب َعَكس املضطربة املناطق يف الفن أن يعني ال هذا
NAFTA الشمالية ألمريكا الحرة التجارة اتفاقية تلت التي األعوام يف كمثال: املكسيك
كان ،١٩٩٢ عام وكندا واملكسيك املتحدة الواليات بني تجاريٍّا تكتًال خلقت والتي (نافتا)،
املحتوى من وفارًغا تهكميٍّا الدولية السوق يف نجاح بأكرب حظي الذي املكسيكي الفن
إىل فوسكو كوكو أشارت نفسه. البلد يف الثورية واملقاومة الكبري الخراب رغم السيايس،
محاولة واصفًة كنماذج، كالديرون وميجيل أليس، وفرانسيس أوروزكو، جابرييل أعمال
مع بالتعاون العاملية، السوق يف املفاهيمية الناحية من امللهمني الشباب الفنانني إدخال
سينثيا تصف املكسيكية. للثقافة ثة محدَّ صورة ترويج وبالتايل األمريكية؛ املؤسسات
رشكة مؤسس — أزكاراجا إيميليو قيادة تحت جاء التحول هذا أن كيف ماكملني
للفن الثقايف باملركز — باملكسيك االجتماعية املسلسالت منتجي أشهر وأحد تيليفيزا،
الحزب آي، آر بي بحزب تيليفيزا رشكة ارتبطت يمتلكه. الذي سيتي بمكسيكو املعارص
املصالح وكانت ،٢٠٠٠ عام سقوطه حتى عاًما سبعني مدار عىل باملكسيك الحاكم
اقتصادية أزمة املكسيك شهدت عندما لذا، وثيق؛ نحو عىل مرتابَطنْي والفن التجارية
حد إىل وصل مدقع فقر يف السكان أكثرية أغرقت — فصاعًدا ١٩٩٤ عام منذ عنيفة
باملؤسسات وارتبط دوليٍّا أصبح الذي املعارص، املكسيكي الفن سوق استمرت — املجاعة
معتدًال األعمال هذه من بعض يكن لم ذلك. عن رغًما انطالقتها يف الجنسيات، متعددة
إذ الشعبية؛ السياسية للمشاركة فعال نحو عىل معاديًا كان أيًضا لكن فحسب، ومنعزًال
دوائر يف مساقة خراًفا (١٩٩٧) وطنية» «قصص وفيديو أليس فرانسيس حدث أظهر
السياسية للحشود التقليدي املوقع زوكالو، ساحة مركز يف تقف عمالقة علم سارية حول

سيتي. مكسيكو يف
بصناعات الخصوص وجه عىل املرتبطة التسعينيات، يف البورصة نمو لفقاعة كان
قياسية مبالغ تحققت الفنية. األعمال أسعار عىل تضخميٍّا أثًرا املتقدمة، التكنولوجيا
أعقاب يف — أخرى مرة الفقاعة انفجرت وعندما التسعينيات، أواخر مدار عىل باملزادات
تلك بينها (من املحاسبية والفضائح اإلنرتنت، عىل املعتمدة الرشكات أسهم سعر انهيار
الفنية السوق تراجعت — سبتمرب من عرش الحادي وأحداث إنرون)، برشكة الخاصة
السابق. الركود من حدة أقل كان اآلن حتى الرتاجع تأثري أن رغم أيًضا، املتاحف وقطاع
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«زوكالو».2 أليس، فرانسيس :2-4 شكل

وحتى املايض، للعقد الظاهرية القناعات تبددت االقتصادي، الركود أمد امتداد مع
كتابه يف برينر، روبرت استخدم وهًما. يكون ربما األمريكية االقتصادية القوة تعاُظم
التجارية للكتل النسبي للموقف املدى بعيد تحليًال والفقاعة»، «االزدهار البصرية نافذ
يف ت ضحَّ املتحدة الواليات أن إظهار بغية الثانية العاملية الحرب منذ العظمى الصناعية
عىل حفاظها خالل من املثال، سبيل (عىل القريب االقتصادي باملكسب األحيان بعض
البعيد، املدى عىل أخرى بلدان يف االقتصاديات تطور فوائد حصد سبيل يف الدوالر) قوة
عن التسعينيات يف االسرتاتيجي السخاء انحسار أسفر واليابان. أملانيا يف وخصوًصا
التجاريني برشكائها الخاصة تلك وتراجع املتحدة الواليات تفوق فرص يف مؤقت صعود
االقتصادي النموذج كفة رجحان من التخويف من كبري قدر إىل أدى تطور يف الرئيسيني،
انهيار فيه تسبب الذي املتحدة، الواليات يف الركود مواجهة مع ذلك، مع النيوليربايل.
أوروبا يف األمد طويل بالكساد مقرونًا الحرب، وأخريًا املالية، والفضائح اإلنرتنت، فقاعة

للغاية. منذر موقف تطور آسيا، ورشق
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تصل ولم اآلن، حتى الفنية السوق عىل الركود آثار من التخفيف جرى قد كان إذا
تجعل للغاية املنخفضة الفائدة أسعار أن إىل يعود فهذا ،١٩٨٩ عام انهيار مستويات إىل
اختفاء من موجة يف األخري الركود تسبب شاهدنا، كما جاذبية. أكثر استثماًرا الفن من
الجديدة التعبريية فطاحل من الكثري موت مع تزامن ما وهو املناخ، لتغريُّ نتيجة الفنانني
به ينتهي ربما أمًدا، أطول لكنه أضحل وهو الجديد، الركود أما واألملان. األمريكان
التساع منه جزء يف يرجع الذي — األمد طويل الركود كان إذا نفسه. األمر بفعل املطاف
الرضيبية لالقتطاعات نتيجة ازداد (الذي املنهجي وطابعه األمريكي االقرتاض نطاق
سيصبح ثمَّ فمن متوقًعا؛ — بوش) الرئيس إدارة تحت الضخم العسكري واإلنفاق

أخرى. مرة للتغيري عرضة ومنتجاتها الفنية للسوق الكامل الطابع
وفًقا للمنتجني. باملثل غريبة لكنها للمشرتين، مألوفة غري الفنية السوق تكون ربما
بالفقر الفنانني من العظمى األغلبية عىل للسوق الفريدة الخواص تحكم آبنج، لهانز
املسار عن منعزلة أنها تدَّعي ألنها (جزئيٍّا؛ للغاية رفيعة املهنة مكانة أن ورغم املدقع.
القتصاد اإلجمالية الطبيعة فإن فلكية، الناجحني الفنانني من قلة ودخول للتجارة) العام
أو الطرف يغضون ممن الفنانني، سيما ال فيه، املشاركة األطراف منها تتنصل الفنون
احتماالت استثنائي نحو عىل يجهلون الفنانني إن املالية. املكافأة نحو توجههم ينكرون
شاذة؛ حالة (وهي ثرية أرس من ينحدرون لكن وفقراء للمجازفة، عرضة وهم نجاحهم،
عن أكثر التنقيب املرء عىل ليس لكن فقرية، أوساط من ينحدرون الفقراء معظم ألن
العوامل، هذه إن أخرى. إيرادات من الفنية أعمالهم دعم إىل ويميلون ذلك)، وراء السبب
الفنانني فقر من وتجعل مزدحًما، الفني العالم يصري أن يف تتسبب آبنج، زعم حد عىل
بالكليات امللتحقني الجميلة الفنون طالب عدد تضاعف املتحدة، اململكة (يف هيكلية سمة
إن الطالب). أعداد يف العامة الزيادة بكثري متجاوًزا ،١٩٨١ عام منذ مرات ثالث عام كل
عىل إليها يُنظر أن يجب القليلة النجاحات ألن نظًرا الفنون؛ مكانة يف يسهم الفنانني فقر
يخاطرون أنهم عىل الفنانني كافة إىل النظر ويجب شاسعة، مجموعة من منتقاة أنها

التعبري. حرية وراء سعيهم يف الفقر بحياة
أهمية ناحية من الرأسمالية، قبل ما عرص تشبه االقتصاد هذا سمات أن آبنج يذكر
أخرى سمات أن غري منحها. يف الشخصيات تلك تلعبه الذي والدور والرعاية، الهبات
للنجاحات الضئيلة النسبة التحديد وجه وعىل الرأسمالية، من املبكرة باملرحلة أكثر تذكرنا
حتى ن ومحصَّ ومصون، عتيق مغلق حيز الفنية السوق إن عام، بوجه اإلخفاقات. إىل
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تجارية األقل املمارسات من الكثري اجتاحت التي النيوليربالية الحداثة رياح من اآلن
بعض يف حتى االستقاللية، من وشيئًا االجتماعي التميز تمنحه الفن مكانة إن األخرى.

أساسه. تشكل التي الغريبة السوق من األحيان

الفن استقاللية

قارنه فقد الفن، الستقاللية كبرية بدرجة فعاًال وصًفا لومان نيكالس االجتماع عالم قدَّم
والقانون). والسياسة العلوم غرار (عىل الحديث املجتمع يف األخرى الوظيفية بالنظم
الخاصة وظيفته الكتشاف الدافع وهو الفعال»، «اإلغالق نحو نفسه بامليل الفن يتمتع
يف تكمن للفن الحرصية السمة إن لومان، نظر وجهة من وحدها. عليها والرتكيز
للتواصل، الروتينية األشكال عن منفصل هو ثم ومن اللغة، وليس للتصورات استخدامه
باملجتمع االتصال شبكات يف توصيلها يتعذر التي األشياء إدماج هو دوره يكون ربما
أن مشكلة يتناول الوصف هذا أن الحديث، للفن كوصف األقل عىل بعد، فيما (سنشاهد

التضاؤل). يف آخذة أنها يبدو االثنني بني الفجوة
للمنتجات العام االتجاه يف أكثر نفسه غمس الفن حاول كلما لومان، نظر وجهة من

أكثر: استقالليته معزًِّزا املطاف به انتهى املجتمع، يف واملناقشات

لكن عاديٍّا، شيئًا الناس يعتربه أن عىل يرصَّ أن العادي اليشء ديدن من ليس
به يقوم وما ذاته. حد يف هذا بمسعاه نفسه يفضح ذلك يفعل الذي العمل
الفن أن املجردة الحقيقة لكن تمايزه. إبراز إعادة هو الحالة هذه مثل يف الفن
عن بالكثري توحي ربما هذا مسعاه يف ويخفق التمايز هذا إلغاء إىل يسعى

نقد. أو ذريعة أي فعله يستطيع مما أكثر الفن

ينطبق ال (وهذا اختيارية فيه فاملشاركة مميزة؛ سمات يحمل الفني النظام أن غري
املشاركة من فحسب ضئيل بمستوى يوعز أنه كما والقانون)، االقتصاد علم عىل بالطبع
املعارض مرتادي من ليست املثال، سبيل عىل الربيطاني، الشعب من كبرية (نسبة
وهو األخرى، بالنظم الخاصة تلك عن مستقلة واالستبعاد للتضمني وسيلته إن الفنية).
عىل للغاية، وثيقة والقانون السياسة بني الصلة أخرى، (مرة نسبيٍّا منعزل نشاط مجال

املثال). سبيل
الطبقة آثار تتجاهل إذ أيًضا؛ مثالية لكنها منهجيٍّا، وصًفا لومان رؤية تعد
فيما دقة أكثر نكون أن بمقدورنا الفن. عىل والدولة السوق وضغوط والتميز، االجتماعية
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التي الشاملة االجتماعية الدراسة دققت املثال، سبيل عىل الفن، يف يشارك بمن يتعلق
لدى واملتاحف املعارض ارتياد عادات يف النظر الفن» «حب ومعاونوه بورديو أجراها
األشخاص ببساطة، التعليم. عىل النشاط هذا مثل توقف مدى بشدة وأبرزت األوروبيني،
ويشعرون املعارض، إىل ذهابهم احتماالت تزيد التعليم من أكرب بقدر يتمتعون الذين
شاهدوه عما الحديث عىل قدرة أكثر ويكونون أطول، فرتة ويمكثون هناك، أكثر بارتياح

هناك.
عىل تفرس التي وهي للفن، الفعلية االستقاللية عىل لومان كتاب يركز ذلك، مع
االستقاللية، تلك إن له. واستخدامها األخرى بالنظم اتصاله تناقض عىل ينطوي نحو
للفن، األيديولوجية للوظيفة محورية أهمية ذات وهميٍّا، أمًرا كونها عن تماًما بعيدة وهي
الفنية، (الكليات األكاديمية األوساط بينها من للفن، املختلفة املؤسسات عليها وتحافظ
يكون ما وأحيانًا املتخصصة. والهيئات واملتاحف، املرئية)، والثقافة الفن تاريخ وأقسام

السوق. يف النجاح يحقق الذي ذلك مع متناقًضا األوساط تلك يف ينرش الذي الفن
يف الدراسة فروع من كفرع الفن تطور عن الرائعة سينجرمان هاورد رؤية تحلل
فصل إىل الجامعات تسعى الفنية. املنتجات عىل املؤسيس الطابع إضفاء نتائج الجامعات
بمهارات التمتع الفنون طلبة من تنتظر وال الهواة، الرسامني عن املحرتفني الفنانني
املعذبة. أرواحهم من استخراجه أو عملهم، يف ترويحية متعة يجدون أنهم أو يدوية،
فئة عىل ومقصورة نظرية لغة يف اعتمادها، يمكن مميزة معرفة إظهار عليهم يتحتم بل
بالجامعات التدريب الفنانون يتلقى ال ومكانتها. الفن ملهنة الحرصية السمة تكفل قليلة،
متجولني كمؤدين أو جزئي، بدوام معلمني باعتبارهم بها ينزلون أحيانًا لكن فحسب،
املشتمل — مقنع نحو عىل سينجرمان يصفه الذي األكاديمي الفن إن أعمالهم. يرافقون
عىل عمله لعرض الفنان حضور يستلزم ما عادة — واألداء والفيلم الفيديو فنون عىل
قدمها التي واألعمال والزماالت، املنح، عىل ويرتكز األكاديمي، للجمهور ويروق األقل،
مبيعات، يحقق ربما الفنان يرافقه الذي الفني العمل هذا إن الفنية. املؤسسات يف الفنان
عن فضًال يُشرتى ما هو الفنان وقت ألن التجارية؛ السوق عن استقاللية يحقق لكنه
مقابل يف الجماهريية، للثقافة العام املسار عن االستقاللية أيًضا يحقق أنه كما عمله.
الخاضعة بالجامعة الخاصة تلك املؤسسية، االهتمامات من أخرى مجموعة مع التكيف
املتخصصني، بني حوار توليد هو األسايس غرضه إن االحرتافية. واإلدارة املتزايد للتدقيق

الفني. الخطاب من كبريًا قدًرا تطال إذ ذلك؛ عن بكثري نطاًقا أوسع النتائج لكن
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كيان هناك يكون أن بد ال للفنون قسم إنشاء بغية أنه يف األوىل النتيجة تتمثل
يكون وأن حوله، أبحاث إلجراء قابًال يكون أن والثانية «الفن». يسمى ومحدود، موحد
هذا يقتيض فأن الثالثة النتيجة أما بحثًا. الفنانون به يقوم مما الكثري وصف املمكن من
النتائج هذه جميع إن الفنيني. املتخصصني اكتسابُها يُميِّز متخصصة بلغة وصًفا املجال
الجمهور ويستبعد وجه، أفضل عىل الفني املجال أفراد يخاطب فن إنتاج إىل تجنح

األعرض.
املتخصصني عالم إن بها. مسلًما أو وحدوية، أو ثابتة، ليست االستقاللية هذه
يف األكاديمية. باألوساط املرتبط ذاك عن اختالف أيما مختلف السوق يخدم الذي
بني سنقارن األمر، لهذا — بالغرض يفي لكن — تقريبي فهم عىل الحصول سبيل
وكذلك األلوان، واستنساخ ورقها جودة (انظر آرت» «فالش مجلة بارزين: نموذجني
«أكتوبر» ومجلة الكتابة)، يف السهل واألسلوب وطابعها، تحملها التي اإلعالنات عدد
وكتابتها اللون، أحادية التوضيحية ورسوماتها املتحفظ، املرئي بأسلوبها املتخصصة،

املبهمة. النظرية وأعمالها والرفيعة، املعقدة النثرية
سنرى كما — األكاديمية األوساط إليه ترنو الذي التخصص فإن ذلك، عىل عالوة
إن الرشكات. محدودة، وبدرجة الدولة، تشجعه الذي الشعبوية مبدأ ضد ه موجَّ —
الخطاب اكتساب يف سنوات أمضوا ممن العالية املهارات ذوي من املتاحف متخصيص
فاملعارض العامة؛ مع التواصل عند بالتغايضعنه يأمرون جهيد، املتخصصبجهد الفني

الفني. بالعالم العارفني غري يفهمها أن بد ال العامة األماكن يف
الذي ا جدٍّ الناجح العمل أحاط الذي النقاش يف جيًدا التوترات هذه تبيني املمكن من

منه. كبريًا جزءًا نفسه الفناُن ولََّد الذي جيليك، ليام قدَّمه
الذي تشابل وايت بمعرض الرباقة األلوان ذات الشفافة والقواعد الشاشات بدت
تجلب حداثية معمارية ليوتوبيا تجارية صورة تقدم أنها الغابات»، «طريق جيليك، أقامه
إىل نفسها والطبيعة واالنفتاح الذهني والصفاء والنضارة الضوء الزجاج شفافية فيها
بلوخ إرنست تعبري حد عىل — فهذا التصور، ذلك أخفق إذا الكئيبة. الداخلية املساحة
لم للثالثينيات تعود التي الزجاجية األلواح ذات النافذة أن إىل يعود — للنظر الالفت

والفايش: الرأسمايل العالم عىل باألحرى أطلت بل مبهج، يشء أي عىل تطل

بحاجة كانت الضجيج، ه يعمُّ خارجي عالم عىل أطلت التي الضخمة النافذة إن
الزجاجي الباب أما بالنازيني، وليس الفاتنني بالغرباء ميلء خارجي عالم إىل
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ماملو».3 املعارص، للفن روزيم مركز تجديد «مقرتح جيليك، ليام :3-4 شكل

إليه، وتدفقها املكان عىل الشمس أشعة إطاللة ا حقٍّ فاستلزم األرض حتى
النازي. الرسي البوليس أفراد وليس

تُتخذ الذي املعتدل والتكنوقراطي البريوقراطي باملوقف جيليك أعمال اهتمت لطاملا
األعمال ورجال الساسة ِقبَل من — األقل عىل املتقدم العالم يف — القرارات معظم منه
يف القريب املستقبل يف التحكم يمكن كيف بإلحاح: يسأل وهو واإلدارة. التخطيط ورجال
واملساواة الديني لالفتداء املطلقة األهداف إىل االفتقار ظل ويف اليوتوبيا؟ بعد ما موقف
جيليك يستعني قدًما؟ املستقبل تدفع التي الضمنية الرؤية ما والنقية، املتوائمة األمة أو
والشعارات األلوان غرار عىل — التجارية املؤسسات عالم من بمادة العمل صناعة يف
إىل األمر هذا يهدف ظاهره، يف عابث. جمايل إطار يف ويضعها — الطباعة وخطوط
العابث. الجمال علم نقيضها: مع نزاع يف بها والدفع الذرائعية البريوقراطية آلية أخذ
التجاري العرض محصلة أن حني يف ألنه تماًما؛ نفذت التي املهمة تكن لم هذه أن بيد
آخر صوت أو الرشاء، عدم أو للرشاء الحسابي (املعادل ذرائعية نتيجة هي والسيايس
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اإلنساني الوعي عرب املوجهة — الغاية تلك إىل الوسيلة فإن الصندوق)، يف مرشح لصالح
والجمالية. باأليديولوجية مشبعة — البيئة يف والتحكم

للبريوقراطية والجمايل األيديولوجي التأثري عىل مثل إىلرضب يسعى عمل صنع يف إن
كان ملوضوعه. مماثًال الفن يصري أن يف الخطورة تكمن التوثيق، منه أكثر العالم عىل
فنية أعمال صنع صعوبات عىل أيًضا بل الخطر، هذا عىل فقط ليس التغلب جيليك عىل
فأعماله التجرد، بأسلوب جزئية بصورة الثانية املشكلة عولجت املعارض. يف وعرضها
مرتادي لدى الهائلة بالراحة للشعور سبب وهذا تهكمية، أو تعبريية تبدو ال وكتبه
فنية، أعماًال باعتبارها خاصة بمكانة تحظى أنها تزعم ال أنها يبدو التقليديني. املعارض
أهمية يحمل أنه الناس يفرتض عندما إشكالية يصري الفني العمل أن جيليك علق كما
وهي الخطوات، هذه تزيد ذلك مع العالم. يف األخرى املعقدة البنى من أكثر متأصلة

األول. الخطر من ذاتها، حد يف نافعة
القريب باملايض العبث أبرزها — طرق بعدة الخطر هذا مع جيليك أعمال تتعامل
باملثل نظر الذي بنجامني والرت تفكري إىل تستند وسيلة ُمستخِدمًة — القريب واملستقبل
بحثًا — بباريس املقنطرة التسوق ممرات — العرصية وغري العتيقة التجارية البنى إىل
البنى جيليك يتأمل وشيكة. وشيوعية حداثية بيوتوبيا أذنت مثالية معمارية رؤى عن
السبعينيات، وهو اللحظة، حتى استعادته يمكن ال قريب آخر ملاٍض واإلدارية التجارية

وغريبة. بارزة الحالية والجمالية األيديولوجية البنى جعل سبيل يف
الجمايل، جيليك لهو إن اإلنسانية. الحركة عىل الهجوم وهي أال أخرى، طريقة ثمة
تلك يثبط ما غالبًا الديمقراطي، والحوار والعمل للمشاركة فرصة يوفر أنه يبدو حني يف
املحتمل غري ومن بالغرابة، يتسم الذي والكرايس للطاوالت الثابت بالتنظيم التوقعات،
الجمهور، متناول عن بعيًدا وضع الذي املعرض بكتالوج وأيًضا الحوار، عىل يشجع أن
ألوانها رغم — بالتنسيقات عام وبوجه فارغة، صفحات ذات مزيفة بمخطوطة وكذلك
البريوقراطية دور ينكشف ثم من رة. ومنفِّ معادية تبدو التي — املبهجة التجارية
املؤسسات خادَمي — واملتحف املعرض إن بدهاء. — للبرش اإلنسانية غري اإلدارة —
األعمال مكانة رغم الكشف، هذا لعرض البارز املكان هما — متزايد بوضوح التجارية
متناقضة تبقى — لها رفض هي ما بقدر الحالة لتلك تمثيًال باعتبارها — نفسها الفنية

بشدة.
الغابات»، معرض«طريق عن كتابتها لدى بالزفيتش، املعارضإيفونا مرشفة زعمت
التجديد أو املشورة أو املناقشة فكرة والسرتداد لاللتقاء، لنا فرًصا «أوجد جيليك: أن
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إن املحتملة.» املستقبل سيناريوهات صياغة يف أبطاًال نصري كي أجلنا ومن اإلرجاء، أو
يبدو جيليك عمل إن للجدال، محالٍّ يجعلها مما محددة، غري العبارة هذه يف «لنا» كلمة
وحتى املعارض، ومرشيف املعاونني، من محدودة لنخبة الفرص تلك يقدم أنه بالفعل
صنعها التي املساحات املعارض مرتادي من أكرب مجموعات استخدمت وقد الجمع، هواة
تلك مثل دون تحول التي الحواجز كانت ذلك مع النقاش. أو اللهو من متنوعة أشكال يف
عىل تضفي ذاتها حد يف والهرمية والتميز، الحرصية، طابع أن وربما عالية، املشاركة
املتجانسة الثقافية املجموعة إليها تجلب التي الجاذبية قدمها التي والنصوص األشياء

معها.
للفن االحرتايف الخطاب بني التوترات من بعض هو جليٍّا جيليك عمل يظهره ما إن
فهذا للفن، االحرتايف التوجه يف املغاالة تمت ما وإذا األوسع. املثالية ومبادئه ووظائفه
تمت إذا لحمايته). الداعية األسباب ثم (ومن للعاملية الفن مزاعم أخرى مرة سيقوِّض
بالنتائج الثقافة جوانب سائر عن الفن تميُّز فسيتالىش والذرائعية، اإلتاحة يف املغاالة

نفسها.
أوجدها التي — االستقاللية من املختلفة النماذج بني العامة التوترات هذه جانب إىل
بتفكيك تهدد التي بعينها الحديثة القوى بعض هناك — واملتحف والجامعة السوق
لها ج تروِّ التي املتنافسة واملطالبات الفنية، السوق تحديث وهي الفن، استقاللية نسيج

نفًعا. يقدِّم أن يجب الفن بأن التجارية واملؤسسات الدولة

التحديث

االقتصادي التغري بفعل تحديثية لدفعة يتعرض الفني العالم أن عىل الدالئل بعض ثمة
املصونة املعزولة املنطقة عىل مستمرٍّا تهديًدا التكنولوجي االبتكار مثَّل لقد والتكنولوجي.
إلنتاج اليدوية الحرفة عىل بالتأكيد إال الفوتوغرايف التصوير استيعاب يجِر لم للفن.
غرار عىل اإلنتاج، إعادة قابلية حافز سحبت أخرى أساليب خالل ومن املطبوعة،
كما — ومؤخًرا وفردية)، فريدة مطبوعات (وهي للضوء مستقِطبة مواد استخدام
خالل من الفيديو فن استُوعب املتاحف. يناسب حجم إىل املطبوعات تضخيم — شاهدنا
واسَعي وتوزيٍع مشاركٍة إىل والتطلعات له اليوتوبي االجتماعي النقد شأن من التقليل
يف ومرتكزة الراحة عىل تبعث أشياء لصنع الفراغ يف بالتجهيز ربطه لصالح النطاق

النحت. أو بالرسم تذكِّرنا املتاحف،
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التسعينيات منتصف فمنذ اإلنرتنت. فنون وهو وجوهرية، حداثة أكثر تحدٍّ ثمة
اإلنتاج إلعادة قابلة ليست أعمال لصنع اإلنرتنت شبكة استخدام يف الفنانون بدأ فصاعًدا،
من مثايل نحو عىل األعمال تلك مثل نسخ يتسنى أيًضا. مجانًا والتوزيع بل فحسب،
وإعادة والنسخ للمشاهدة متاح تُشغلها التي الرموز من كبري وجزء آخر، إىل جهاز
املجاالت تلك حتى تهدد البيانات بمشاركة الخاصة اإلنرتنت ثقافة كانت إذا الصياغة.
الذي الفن مع األمر عليه يبدو الذي السوء مدى فما الصناعي، اإلنتاج مناهج تبنَّت التي
نتيجة سيما ال كبرية، أهمية ذات ليست الظروف هذه مثل يف امللكية إن ذلك؟ يفعل لم
من أكثر الحوار عىل الرتكيز إىل تجنح اإلنرتنت بفنون الخاصة املعتقدات منظومة ألن
وبيع وامللكية اإلنتاج تتحدى ال اإلنرتنت فنون إن الغايات. عن ناهيك مكتملة، أعمال إنتاج
يمكن مادية غري أعماًال الفنانون فيه ينتج جديًدا مجاًال تفتح بل نفسها، الفنية األعمال
الحكومية املؤسسات وبرامج التجار تدخل عن بعيدة تكون أن ويمكن فنٍّا، اعتبارها
األخري. الفصل يف إليه وسنعود استثنائي، تأثري الفن لهذا كان لقد التجارية. واملؤسسات
أصبحت التي — الكربى املزادات ُدور دخول التحديث عىل األخرى الدالئل من
قانونًا ملزمة صارت ثم ومن بالبورصات، العام للتداول أسهمها مطروحة رشكات
عليها أرشفت معارض الدور تلك قدَّمت املعارص. الفن مجال إىل — األرباح أعىل بتحقيق
املعارص الفن أعمال ملساندة كسبيل ثقلها، لها كتالوجات وصاحبتها مرموقة شخصيات
الفنانون يديرها التي «البديلة» األماكن حاكت أنها كما للبيع، لعرضها الحًقا تأتي التي
كانت بيع. وكاالت اشرتت إنها بل مهجورة، صناعية مباٍن يف معارض تقديم طريق عن
احتكار كرس يف فائدة ارتئوا الفنانني ألن نتيجة منها جزء يف ناجحة الخطوات هذه
مربحة، بصورة باملزادات املعارص الفن أعمال بيعت األقل، عىل الثمانينيات ومنذ التجار.

التجار. احتكار من يوهن ذاته حد يف «الثانوية» السوق هذه مثل وجود وإن
ساهم كما الوقت، نفس يف الجمع وهواة التجار من نوع لظهور استجابة هذا جاء
املضاربة، عىل القائم االستثمار بغرض أشخاصيشرتون وهم أيًضا، النوع هذا ظهور يف
ويف آخرين. جمع هواة أو املزادات عرب للمعارض، العادية الدائرة خارج يكون ما غالبًا
يف يتاجر ألنه نظًرا النوع؛ هذا عىل نموذج أبرز ساتيش تشارلز يعد املتحدة، اململكة
املالية باملوارد مرتبطة الفنية األعمال من ومجموعته املضاربة، ألغراض الفنية األعمال
التصنيف. معارض من حتى أو الفنانني من مبارشة برشائه يشتهر أنه كما لرشكاته،
املعارض سيطرة تضاؤل يف — كون تيموثي أكد كما — النشاط هذا مثل نتيجة تتمثل
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السوق يف الفنان ملكانة االستجابة عليها صار وأنه الفنانون، يضعها التي األسعار عىل
الشفافية ونقص األسعار تحديد من كبريًا قدًرا إن بقوله كون يستطرد ذلك، مع الثانوية.
من للتالعب تتعرض ما وكثريًا الفنانني، عمل أسعار املزادات تحدد موجوًدا. يزال ال
قيمة تعزيز بغية املتوقعة من أكثر مبالغ يقدمون الذين التجار أو الجمع هواة ِقبَل
بناءً واملتاجرة األسعار بتحديد املتعلقة املمارسات هذه مثل الفن، عالم يف ممتلكاتهم.
االستثمار، من آخر مجال أي يف قانونية غري تكون أن يمكن والتي داخلية، معلومات عىل

مألوًفا. شيئًا تبقى
التجارية املؤسسات جمع وهو السوق، عىل كبرية بدرجة بظالله ألقى آخر عامل ثمة
املقتنيات تلك من العظمى الغالبية تشكلت ما، حد إىل حديثة ظاهرة وهذه الفنية، لألعمال
مبكرة فرتة يف ألبريو ألكسندر استعرض .١٩٧٥ عام منذ تقريبًا ،١٩٤٥ عام بعد الفنية
يف املفاهيمي الفن تسويق عن املميز كتابه املعارصيف الفن مسار عىل العواقب من بعًضا
جمعت األوىل. للمرة ا هامٍّ أمًرا الفنية لألعمال التجارية املؤسسات جمع فيه أضحى وقت
الخاصة ِقيََمها مواٍت نحو عىل تعكس التي املبتكرة الفنية األعمال التجارية املؤسسات
العامة اإلدارة عن منفصًال محدوًدا، نشاًطا كان أنه ورغم املرشوعات، وريادة باإلبداع
فقد وميولهم، الفردية التنفيذيني املسئولني اهتمامات إىل مستنًدا يكون ما وغالبًا للرشكة،
أضحى الضخمة، التجارية املؤسسات بني مؤخًرا. الفنية لألعمال الرشكات جمع تغري
الرشكة، صورة مع يتوافق بحيث م ويصمَّ العمل، خطة من جزءًا الفنية األعمال جمع
ذلك، مع املكتب، جدران عىل لتعليقه فحسب زخريف يشء عن للبحث موجًها يعد ولم
يزال ال أنه الفنية لألعمال التجارية املؤسسات جمع عن رؤيته يف وو تشني-تاو يؤكد
الجدل تثري أن يحتمل ال التي الزخرفية السطحية لألعمال الرشكات بني تفضيل هناك
املطاف، نهاية يف الفنية، األعمال فهذه الدينية؛ أو السياسية أو االجتماعية القضايا حول

تماًما. ا عامٍّ أو تماًما ا خاصٍّ ليس إطار يف تُشاَهد أن منها الغرض
الفن عىل الفنية لألعمال التجارية املؤسسات جمع أثر تقييم بمكان الصعوبة من
هذا أن تخمني بمقدورنا الكتمان. طي يف تظل الصفقات معظم ألن نظًرا املعارص؛
القدر هذا تحديد الصعب من لكن املعارص، الفن مبيعات من هائًال قدًرا يشكل الجمع
العامة العالقات ميزانيات ضمن يندرج ما غالبًا الفنية األعمال رشاء ألن وذلك بالضبط،
جمع أن زعمت ١٩٩٠ عام أجريت بدراسة وو ويستشهد املكاتب. تأثيث أو اإلنشاءات أو
أو عرشين من يقرب ا عمَّ مسئول املتحدة الواليات يف الفنية لألعمال التجارية الرشكات
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النسبة هذه تصل املدينة وخارج نيويورك، مدينة يف الفنية السوق من املائة يف ثالثني
يدفع الذرائعي املؤسيس الرشاء هذا حجم أن الجائز من تقريبًا. الفنية السوق نصف إىل

عادية. كسوق تؤدي أن إىل الفنية السوق
يف آخذ الفني لالقتصاد االستثنائي الطابع أن عىل دالئل هناك أن آبنج يزعم
وزيادة الفن، مكانة تجاه متزايد نحو عىل املبهم الفنانني موقف أحدها التضاؤل،
الذين الفنانني من كلٍّ اعتبار املمكن من الرؤية، لهذه وفًقا املكشوف. االقتصادي النشاط
مقرٍّا لندن من اتخذ الذي الجماعي البنك فناني غرار (عىل الفني العالم ادعاءات يهجون
غرار (عىل واضح نحو عىل الثراء وراء يسعون الذين وأولئك اآلن) عقده انفرط وقد له
عن الظاهري وانفصاله للفن، الرفيعة املكانة أن عىل دالئل هريست) أو وموراكامي كونز
السمات هذه كانت إذا ما الواضح غري من ذلك، مع بأمان. يعودا لم املبتذل، التجارة عالم
إىل اإلشارة يسهل املطاف، نهاية يف السوق. وهبوط بصعود فرتتبط دورية، أم هيكلية
«الفن جماعة فنانو الذهن إىل يتبادر ما (رسعان الفنانني من النوعني لكال سابقة نماذج

الثاني). للنوع ورهول والفنان واللغة»

الفن استخدامات

الخاصة العنارص تلك من جدوى أقل تبدو الفن استقاللية أمام جوهرية تحديات ثمة
من كلٍّ سعي مع أكثر التجيل يف آخذ للنيوليربالية املتمم الفن طابع إن بالتحديث.
عمل خالل من تضخيمه إىل الحرة، التجارة لغياب املدركة والدول، التجارية املؤسسات
ارتباطها ضمان بغية الفن استخدام التجارية املؤسسات تريد الفن. من ذرائعية مطالب
املدمرة اآلثار معالجة يف الدولة وترغب باإلعالن، رشاؤها يمكن ال التي التجارية بالعالمة
القوى مواجهة إىل تسعيان فكلتاهما ثم، من االجتماعي؛ التماسك عىل الحرة للتجارة
االجتماعي االنهيار تشهد الغنية الدول إن حتى مًعا، باالشرتاك أطلقتاها التي الفعلية
املدقع الفقر نحو الناس من الكثري دفع مما املتزايد؛ املساواة انعدام فيه تسبب الذي
النظام تدعم التي الوسطى الطبقات عىل الضغط من مزيًدا وتضع األمان، وانعدام
النامية للدول اإلنتاج «تعهيد» أن زعمت كالين ناعومي أن رأينا لقد لالستهالكية. الكيل
الهوس هذا من وكجزء التجارية. والعالمة الشعار عىل التصاعد يف اآلخذ بالتأكيد مرتبط
وأكثر نطاًقا أوسع الفنية األعمال من الرشكات مطالب أضحت التجارية، العالمة بصورة

منهجية.
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املتاحف مع رشاكات بناء إىل للفنون العرضية الخريية الرعاية من الرشكات انتقلت
يف لآلخر التجارية بالعالمة ألحدهما التجارية العالمة فيها ترتبط والتي الفنانني، أو
فنانني وتكليف الفنية األعمال جمع إىل أكثر التفتت أنها كما كليهما، لتعزيز مسعى
عىل حتى اإلرشاف إىل األخرية، اآلونة ويف معارض، يف وعرضها لها، أعمال بصناعة

عامة. أماكن يف تقام معارض

هريست».4 «أبسولوت هريست، داميان :4-4 شكل

مجال يف سيلفريدجز سلسلة مشاركة وهو التحالف، هذا عىل معربِّ مثال هناك
لواندوسكا وماريشا كامنجز نيل من كلٌّ يفحصها والتي األخرية، السنوات يف الفن
معرًضا األقسام متعددة املتاجر سلسلة رعت األشياء». «قيمة مرشوعهما من كجزء
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نوافذ لكساء الفرصة وانتهزت ،١٩٩٨ عام باربيكان بمعرض الورهولية» «النظرة باسم
جلسة ولعرض «املصنع»، عليها يُطلق التي ورهول آندي عمل ورشة بمظهر املعرض
من أكواًما متوقع نحو عىل الطعام قسم ضم ورهول. أعمال من مستوحاة أزياء تصوير
مع جنب إىل جنبًا كوال، كوكا وزجاجات بريللو، وصناديق كامبل، ماركة من حساء علب
مالئمة دعايات صاحبته ورهول ألفالم عرض هناك كان كما بورهول، خاصة مطبوعات
لم هذا لكن تحديًدا، املعاملة هذه ليحبذ ورهول كان بالطبع، الرجال. مالبس قسم يف
سيلفريدجز سلسلة اتخذتها التي االسرتاتيجية الخطوات من ملجموعة بداية سوى يكن

الزبائن. لكسب املعارص الفن عالم الستغالل
إنتاجها أعيد التي أبسولوت ومنتجات ولوحات إعالنات سلسلة هو آخر مثال
مرشوب ورشكة الفنان بني التجارية للعالمة تحالًفا شكلت والتي مجالت، كصفحات
األعمال، هذه استمرت لقد .١٩٨٥ عام مالئم نحو عىل السلسلة هذه ورهول أطلق فودكا،
الحارض، وقتنا حتى بعيد، حد إىل جلية التجارية والرشكة الفنان بني العالقة جعلت التي
وإد ليفينثال، وديفيد هارينج، كيث بينهم من البارزين، الفنانني من الكثري صنعها
يسعى فنان وهو — موراكامي تاكايش تحالف مماثل، نحو عىل مونيز. وفيك روشا،
لتصميم فيتون لويس رشكة مع — التجاري النجاح لتحقيق واضحة بصورة جاهًدا
هذه. األزياء لدار ترويجي فني فيديو أُنِتج ومؤخًرا للغاية، عالية مبيعات حققت حقائب
الحداثية بعد ما «سوبرفالت» حركة إىل (نسبة سوبرفالت» «مونوجرام الفيديو وهذا
فتاة فيه تسبح العجائب»، بالد يف «أليس من محدثة نسخة هو موراكامي) أسسها التي
الفيديو هذا يعد الرشكة. شعارات من للحرية مثري عالم يف املحمول، هاتفها عن باحثة
موراكامي بأسلوب متحركة رسوم وفيديو طويًال إعالنًا لكونه تماًما، مختلًطا منتًَجا
بينايل يف الزيتي للرسم بونامي فرانشيسكو معرض من األوىل القاعة يف ُعرض املميز،
لتعزيز العالم، مستوى عىل الرئيسية فيتون لويس بمتاجر وكذلك ،٢٠٠٣ عام فينيسيا

أكثر. موراكامي حقائب مبيعات
غامضة، منطقة الفنون يف التجارية املؤسسات مشاركة كانت قريب، وقت حتى
يف ة نريِّ بتلميحات متقطعة أوقات يف الضوء عليها ويسلط رسية، اتفاقيات تكتنفها
الفاسدة الصفقات تناولت والتي لرقابته، خضعت التي هاكي لهانز الشهرية األعمال
اآلن محظوظون نحن املتاحف. إدارة مجالس ألفراد التجارية األنشطة أو الفنيني للرعاة
لتشني-تاو الفن يف التجارية املؤسسات مشاركة عن مفصلتني مهمتني رؤيتني نملك ألننا
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إذ باملوضوع؛ املحيطة الرسية رغم عمله لكتابة اضطر وكالهما ريكتانوس، ومارك وو
مع االتفاقيات تفاصيل عن اإلفصاح يف الراعية الرشكات أو الفنية املؤسسات ترغب ال

بعضها.
وتصف املتحدة، واململكة املتحدة والواليات النيوليربالية الدول عىل وو رؤية تركز
تمويل ُسحب حيث التحديد، وجه عىل املتحدة اململكة يف الفن، خصخصة عملية تفصيًال
املؤسسات انتقلت البلدين كال يف الفنية. املؤسسات من وغريها املتاحف من الدولة
األعمال وجمع خاصة، فنية بأعمال الفنانني وتكليف الفنية، األحداث رعاية إىل التجارية
السيايس الطابع تغيري كان املتحدة اململكة يف عامة. أماكن يف مقتنياتها وعرض الفنية،
مارجريت قيادة تحت املحافظني لحكومة رصيًحا هدًفا املعارص للفن مزعج نحو عىل
ريجان رونالد دعم وباملثل، السوق، قوى عىل اعتماًدا أكثر جعله خالل من تاترش
رشكات بني من والتبغ، النفط رشكات من بدءًا الفنون، يف الرشكات تدخل شخصيٍّا

أخرى.
واضحة فوائد الفنية املؤسسات مع أمًدا األطول الصفقات من وغريها للرعاية إن
الوصول يصعب محتملني لعمالء اجتذاب هناك التجارية. للمؤسسات قياسها يمكن
الجمهور من املتوسط يف التعليم من أكرب بقدر ويتمتعون ثراءً أكثر الفن جماهري إليهم:
املظهر من تأتي أخرى فائدة هناك أن كما كثريًا، الرشكات تقدرهم ثم ومن العام؛
بصورة متعلقة مشكالت تعاني للفنون الراعية الرشكات من كثري للرشكات. الخريي
املثال، سبيل عىل الحال، هي هذه الثقايف. بالسخاء سمعتها تحسني إىل وتسعى الرشكة،
كانت مماثل، نحو عىل تيت. مؤسسة مع الطويل تحالفها يف برتوليوم بريتيش رشكة مع
ويست لسجائر للرتويج التاسع «دوكيومنتا» ملعرض راعية ريمستما األملانية التبغ رشكة
كتالوج خلفية يف النماذج وتظهر العدد، محدودة وملصقات سجائر علب خالل من
رؤية وو يقدم سيايس. لتأثري النطاق واسعة الفنون رعاية استغالل يمكن كما الحدث.
يف للفنون رئييس راٍع وهي موريس، فيليب السجائر، رشكة مكائد عن لالهتمام مثرية
مناهًضا مقرتًحا ترشيًعا — تبني كما نجاح بغري — عارضت والتي املتحدة، الواليات

املدينة. من كافة للفن دعمها بسحب التهديد طريق عن نيويورك يف للتدخني
من تقدمه ما مقابل الفوائد من الكثري الرشكات تجني وريكتانوس، وو أوضح كما
تأتي اآلن أوروبا يف املعارض تكاليف من املائة يف سبعون — املعارض ترعى ألنها مال؛
تمويل أما املناسبات. بتلك املرتبطة الدعاية أغلب عىل تحصل فهي — خاصة مصادر من
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املياه مصارف صيانة إىل املجموعات فهرسة من تبدأ التي الجذابة غري األمور — الباقي
املحدودة الهبات عليها تعتمد مدعمة تحتية بنية تقدم التي الدولة عاتق عىل فيقع —

للرشكات.
بها الوفاء من بد ال خاصة معايري الرشكات تملك الثقافة. مبارشعىل تأثري له هذا كل
مشاهدة فرصة لها املعايري تلك نطاق خارج تقع التي واملرشوعات للرعاية، تقديمها قبل
الرشكات. مع الصفقات عىل تعتمد التي البارزة املعارض يف ليست وبالطبع ضئيلة،
األسواق مع يتوافق الثقايف النشاط مجال هل هي: األساسية املعايري أن ريكتانوس يذكر
من وهل لرامربانت)؟ معرًضا نايك رشكة ترعى أن املحتمل غري (فمن للرشكة الجوهرية
املعنية املجموعات أو األفراد وهل جيدة؟ إعالمية بتغطية العرض يحظى أن املحتمل

للدعاية؟ مالئمة أهداف
الشباب، صورة عىل التأكيد وهي: السابق، الفصل يف بالفعل النتائج تفحصنا لقد
تقرتب وأعمال مشاهري، فنانني وظهور املجالت، صفحات عىل جيًدا تُنسخ أعمال وانتشار
يف وندرة للرعاة، يسرية جذب عوامل دور وتلعب املوضة، وعالم السلعية الثقافة من
الشهرة إن بالطبع، للسيطرة. وخاضعة محددة ظروف يف باستثناء النقدية، األعمال
التسعينيات منتصف يف جرى حيث ذلك؛ عىل مثال هي هاكي لهانز مؤخًرا املجددة
املفاهيمي للفن الراديكايل السيايس املايض من املوقرة الشخصية هذه أعمال استعراض
حنني من ثقيلة نفحة شك) بال نواياه (عكس معه حمل الذي األمر منعزلة، أثرية كتحفة

املايض. إىل وواهن آمن
جلية. سمة اإلنفاق فيها يعد التكلفة، وباهظة مذهلة أعمال إنتاج إىل الرعاة ينزع
آٍن يف الراعية والجهة واملتحف الفنان أهمية عىل يؤكد التفاخري االستهالك هذا إن
من وغريها الضخمة والفيديو الفراغ يف التجهيز فنون تحفز أخرى قوة يمثل وهو واحٍد،
الضخمة التجارية املؤسسات تقدم عندما ذلك، عىل عالوة املتقدمة. التكنولوجيا عروض
العاملي مداها ضوء يف — تتوقع فهي فنية، مؤسسة مع تحالفات تقيم أو الرعاية
ضغط وهذا الجنسيات، متعددة ثقافة يف املشاركة — الحجم بوفورات الخاص وتوقعها

هجني. نسيج ذات عروضها لجعل الفنية الهيئات عىل آخر مألوف
تجسيده، يمكنها ال بما االرتباط خالل من شأنها إعالء التجارية املؤسسات تأُمل
موريس فيليب لرشكة املشهور الشعار يقول كما الرفيع. الفن يف الحر العبث ذلك يف بما
تسعى — شاهدنا كما — نفسه الوقت يف عريقة.» رشكة لبناء رضوري «الفن اآلن:
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الرشكات حديث أن ريكتانوس ذكر وثقافية. إبداعية سمات اكتساب إىل جاهدة الرشكات
— أو تاجًرا أو راعيًا وكونها اإلبداع، تملك باعتبارها الرشكة إجازة يف يسهم الفنون عن
الجماعة الفن؛ جمهور من يتجزأ ال وكجزء الفنية، لألعمال وجامًعا سمساًرا — األقل عىل
األنشطة هذه يف التجارية املؤسسات الفن ساعد إذا الفنون. لها تروق أن ينبغي التي
إذا أنه يف تكمن املخاطرة فإن األرباح، زيادة شأنها من والتي صورتها بتحسني املتعلقة
التي باالستقاللية تشبُّعه الفن فسيفقد ينبغي، مما أكثر واضحة العملية هذه أضحت

الوظيفة. هذه تنفيذ له تخول التي املكانة تمنحه
لها فكلتاهما التجارية، باملؤسسات الخاصة تلك الفن من مؤخًرا الدولة مطالب م تتمِّ
الدمار رياح وجه يف االجتماعي واالحرتام والتماسك الهدوء تعزيز يف مشابهة اهتمامات
باستمرار. له بالرتويج الدولة تلتزم الذي االقتصادي النظام فيها تسبَّب التي اإلبداعي
ال االقتصاد، لتعزيز وسيلة باعتباره الفن إىل بريطانيا يف العمال حزب حكومة تنظر
اجتماعيٍّا وعقاًرا اإلقليمية، التنمية عىل ومساعًدا اإلبداعية»، «الصناعات يسمى فيما سيما
من الطوال السنوات نتيجة حدثت والتي للشقاق املسببة االجتماعية الصدوع ملداواة
يجذب أن ويجب نخبويٍّا، يكون أن دون بالجودة الفن ينعم أن ينبغي املحافظني. حكم
تربيرات ظهرت حيث املتحدة، الواليات يف مماثلة خطوات ثمة ومتنوعة. جديدة جماهري
املحافظني السياسيني لهجوم تعرض طاملا والذي — للفنون الوطنية املنحة لتمويل
خفض بينها من االجتماعية، الربامج يف يلعبها أدوار له الفن أن أساسها مؤخًرا —
الدور عن كشفها يف الخطوات هذه مثل خطورة تتمثل والتعليم. واإلسكان، الجريمة،
والدولة، الفن بني العالقة للغاية شديد بوضوح تكشف أيًضا وهي للفن، الذرائعي
الخالدة. اإلنسانية والقيم املثالية عىل تُبنَى أن — يشء كل رغم — املفرتض من والتي
إذا يتحطم التأثري هذا فإن املواطنني، نفوس من اإلعالء بغية الفنون الدول موَّلت إذا
اإلقليمية، والتنمية اإلعالنية االسرتاتيجيات يف يفكرون املعارض تلك الفن مستهلكو جاب
باملطالب فقط الوفاء الفن يستطيع متزايدة. بصورة تجنبها يمكن ال األفكار هذه أضحت
بحق وُدعم وظيفته، بالحرية الخاص املثايل املبدأ أخفى إذا والدولة للرشكات الذرائعية

الحرة. التجارة عن النوعي انفصاله
األرباح مضاعفة نطاق عن بعيًدا الفن وضع عن بالرضا والرشكات الدولة تشعر
وعرضها، الفنية األعمال جمع يف كبريًا دوًرا الدولة تلعب كثرية، شعوب فلدى املجردة؛
سلًعا الفنية األعمال كانت إذا الفنية. الكتابة ومسار الذوق تحديد عىل بظالله يلقي بما
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واالحتفاظ رشائها ترك عن راضية الحكومات تكون أن ينبغي غريها، شأن شأنها ا حقٍّ
بما أيًضا، وتحددها الهوية تقسم السلع أن االعتقاد ورغم السوق. لقوى وترصيفها بها
داخل الفني العمل بأن للريبة مثري افرتاض ثمة فإن الفرد، لدى متنافسة لدوافع يروق
الجماعية الذاكرة ويعزز باالختالف، احتفائه مع حتى االجتماعي الرتابط يشكِّل املتحف

تجميعها. وإعادة واملتباينة املتنوعة للمراجع صياغته إعادة مع حتى
مثيل، له يسبق لم التسعينيات مدار عىل العالم أنحاء جميع يف املتاحف نمو إن
هيوستن ومتحف مودرن، تيت متحف الجديدة: املتاحف عىل الكثرية األمثلة بني من
حدد بلباو. يف جوجنهايم ومتحف املعارص، للفن شيكاغو ومتحف الجميلة، للفنون
كانت لطاملا أوًال: ذلك؛ وراء املحتملة األسباب من بعًضا مقنع نحو عىل إليس أدريان
التسعينيات ويف الثروة، تمنحها التي االجتماعية املكانة عن للتعبري سبيًال املتاحف
أنهم الفارق الدوام، عىل فعلوه ما األغنياء فعل ثم من تركيًزا؛ أكثر الثروة تلك أضحت
بالفعل. تفحصناه وقد دوًرا، واإلقليمية القومية املنافسة تلعب ثانيًا: اآلن. غنى أكثر باتوا
إن رابًعا: أكرب. مساحات إىل املتاحف يف والرتفيهية الرتبوية الجديدة الربامج تحتاج ثالثًا:
توسعات تخلق أخريًا: أكثر. املتاحف عىل الرتدد تعني املتغرية الفراغ وقت قضاء أنماط
يشء كل يتوسع فيما نفسها الحال عىل فالبقاء نفسها، املتاحف بني املناَفسة املتاحف
التي املتاحف حالة ضوء يف بأنه جداله يف إليس يستطرد جذابًا. خياًرا يبدو ال محيط
واالحتفاظ املباني صيانة عليها الصعب من يجعل الذي باستمرار الكايف املال ينقصها
تعتمد الضعف. حالة منطلق من التوسع هذا إىل اللجوء يتم ما غالبًا العمل، بفريق
االتفاقيات من غريها أو والرعاية الدولة، من عام بوجه املتضائلة اإلعانات عىل املتاحف
محبوبة عروض تقديُم التمويل إلعادة شيوًعا السبل أكثر بني من والرشكات. الرعاة مع
كثريًا أيرس جذابة توسعية ملرشوعات خاص تمويل عىل فالحصول والتوسع؛ للغاية،
املدى عىل أنه يف التوسع مسألة يف الصعوبة تكمن للمتحف. االعتيادية اإلدارة دعم من
يفاقم كثرية، أخرى تمويل فرص يولِّد بحيث كبريًا نجاًحا الربنامج يحقق لم ما البعيد،
عمل وفريق وتدفئة إضاءة تحتاج أضخم بمباٍن املتحف يرتك مما الضمنية؛ املشكلة
املتاحف، توسعات من مزيد عىل التسعينيات إبان االقتصادي االزدهار حثَّ وصيانة.
حد عىل مبارشة وغري مبارشة بصورة املتاحف أضحت البورصة يف الرسيع االرتفاع فمع
بينها من — الربامج من الكثري يف كبريًا توقًفا األخري الركود أحدث لقد ثراءً. أكثر السواء
— أخرى ومتاحف ويتني ومتحف للفنون أنجلوس لوس مقاطعة بمتحف الخاصة تلك

فيجاس. والس بنيويورك سوهو منطقة يف جوجنهايم، ملتحف فرعني وإغالق
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هاورد أوضح كما الفنية. األعمال إنتاج تحفيز بوضوح، الهائل، النمو هذا نتائج من
كافية بدرجة الجيدة الفنية األعمال لنقص نتيجة فارغة متاحف يوًما نصادف لم بيكر،
باملرونة سواء حد عىل املنتجة األعمال وكم الحكم معايري تتسم أن بد ال لذا لعرضها؛
املعارص، للفن العاملي النطاق توسيع يف آخر حافًزا شك بال هذا كان لقد املتاحف. مللء

اإلنتاج. حيز لتوسيع رئييس سبيل وهو
تجارية. بعالمات نفسها املتاحف ميَّزت التنافس، فيها يحتدم التي البيئة هذه يف
أشهر ومن للمتاحف، عاملي امتياز وهي جوجنهايم، مؤسسة ذلك عىل األمثلة أبرز من
كرينس، توماس إدارة تحت جوجنهايم، مؤسسة توسعت بلباو. جوجنهايم فروعها
آخرين وبفرعني بنك، دويتشه مرصف مع تحالف إطار يف برلني يف جديدة بفروع
بلباو، يف جرأة املؤسسة مرشوعات أكثر كانت رأينا). (كما للركود ضحيتني إىل تحوال
وانقسمت السياحية، املعالم درب عن بعيدة السابق يف ثرية صناعية مدينة كانت التي
إيتا منظمة شنتها واغتياالت تفجريات عىل اشتملت والتي االنفصالية، السياسة بفعل
ومطار ميناء بتطوير ارتبط املتحف أن براديل، لكيم املفصل الوصف يف جاء االنفصالية.
ومساكن. ومكاتب التجزئة متاجر ذلك، من واألهم باملدينة، أنفاق مرتو وبناء املدينة
املدينة وتميزت سياحية، وجهة إىل بلباو تحويل يف تأكيد بكل فائًقا نجاًحا كان لقد
الحكومة تكبدت التيتانيوم. بمادة كساه والذي جريي، لفرانك البارز النحتي باملبنى
التصور وضع من بدءًا جوجنهايم مرشوع تكاليف كافة لتغطية كبريًا، مبلًغا اإلقليمية
دوالر، مليون خمسني بقيمة اقتناء صندوق أُنِشئ إدارته. وحتى وبنائه وتصميمه للمكان
كانت ذلك، من واألهم جوجنهايم. ملؤسسة ملكية ستبقى ستُبتاع التي األعمال أن مع
مجموعة باقي القرتاض دوالر مليون عرشين بقيمة الرضائب من ُمعَفاة رسوم هناك
األجانب للسائحني للمعرض التسويق جرى وقد التجارية. العالمة والستخدام جوجنهايم
يف ساخن لجدل مثاًرا الباسك إقليم اهتمامات مع املتحف تعامل مدى وكان األغلب، يف
منحته الذي الضخم املايل املبلغ رغم وعروضه، مشرتياته أن إىل إضافة له. األوىل السنوات
أمريكيني «ألساتذة» كانت وباسكية، إسبانية مجموعة تشكيل بغية اإلقليمية الحكومة
الفن جمهور حضور يضمن الفراغ يف التجهيز فن أن رأينا لقد مشهورين. وأوروبيني
إذ تضامن؛ يف االثنان يجتمع ما وعادة نفسه، األمر فعل املعماري البذخ يستطيع امللتزم،

بيئته. مع الفراغ يف التجهيز يستجيب
مؤسسة جوجنهايم مؤسسة فإن فنية، ملنظمة بالنسبة نطاًقا، أوسع منظور من
كان املالية. مصالحها عىل تركز فمعارضها خاصة، بصورة بالشفافية تتسم تجارية
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فرًصا توفر أنها بدا التي املعارض من عدد ضمن األول النارية» الدراجة «فن معرض
يف أقيم الذي أرماني»، «جورجو معرض أما ثقايف. عرض تقديم من أكثر للرعاة
بصفقة البعض، ظن كما يرتبط، إطرائيٍّا عرًضا فكان ،٢٠٠٠ عام نيويورك جوجنهايم
املعرض كان واملتحف. أرماني أزياء دار بني دوالر مليون عرش بخمسة املقدرة الرعاية
دار ملنتجات تاريخيٍّا استعراًضا منه أكثر الحايل الوقت يف املتوفرة للبضاعة استعراًضا
استأجر أرماني. بتصميمات االحتفاء يعدو شيئًا الكتالوج أو العرض يقدم ولم األزياء،

له. إعالنات لعرض املتحف الواقع، يف أرماني، أزياء دار
العالمات ازدهرت فقد نطاًقا؛ أوسع توجهات إىل جوجنهايم مرشوعات تشري
جهيد بجهد الجديدة شعاراتها واملتاحف املعارض رت فطوَّ الفنية، الساحة يف التجارية
«تيت» استخدام أسفر الناس. أذهان يف لها التجارية بالعالمة الخاصة السمة لطبع منها
وغري محددة مواد ضد منهجيٍّا هجوًما بالتسويق العاملون (يشن تجارية عالمة بوصفها
تجارية عالمات بني تضامنًا ويحقق املتعددة، املادية فروعها يفوق كيان عن محددة)
تباع التي املنزلية الطالءات من مجموعة ملباركة املثال، سبيل عىل صفقات، عرب مختلفة
من الكثري يكافح كيو. آند بي بنفسك»، «اصنعها شعار تحمل التي املواد بيع عمالق عند
أضحت لقد النجاح، يحالفه منهم وقليل تجاري، تمييز الكتساب مماثل نحو عىل الفنانني
الذين الفنانني هؤالء مثل إن الفنية. أعمالها منها تستمد تجارية عالمة إمني ترييس
سلوًكا اآليل، اإلنسان غرار عىل ينفذون، مجازية شخصيات هم تجارية عالمات يمثلون
أقيم — الفنون رعاية حول االجتماعات أحد يف أخرى. نتاجات جانب إىل ومتوقًعا معينًا
إن برصاحة: األمر عن سيلفريدجز ممثل عربَّ — ٢٠٠١ عام للفنون امللكية بالجمعية
توحيًدا يمثل تجديدها أثناء التجارية املحال واجهة عىل وود تايلور لسام صور عرض

منهما. كلٍّ صالح يف تجاريتني، لعالمتني
أو النقدي املحتوى مناهضة إىل تميل للمعارض الرشكات رعاية أن الحظنا لقد
إخماد يف فاعلية أكثر قوى يمثل يزال ال تجارية بعالمات املعارض تمييز إن الراديكايل.
عىل (يظهر استثنائيٍّا شعاًرا الفنية األعمال تعرض التي الدار أضحت إذا النقدي. الفكر
َصنع قد املتحف كان وإذا املتحف)، بمتجر تباع التي الصغرية والحيل التسوق أكياس
تشكل معينة وصور وخطوط بألوان يتسم لنفسه تسويقيٍّا نمًطا الكلفة باهظ نحو عىل
بصورة تجارية بعالمة مميَّزة األخرى هي املتحف محتويات فإن التجارية، العالمة هوية
إن عنها. معلومات ترشح أو تسمية عليها تطلق التي املواد خالل من حتى ضمنية،
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أن لو كما متساوية، بتزكية اآلخر بعد عمًال تستعرض عروض إنتاج هو هنا االتجاه
بغطاء املتحف محتويات تحظى أبًدا. بينها فيما تتعارض أو تتنافس ال الفنية األعمال

التأميني. الغطاء تحت الفعيل بإدراجها تجاريٍّا تمييًزا تكتسب وهي تأميني،
جماهري عن وبحثها التجارية للممارسة الفنية واملعارض املتاحف استيعاب مع
املتحف عن الفن» «حب كتاب يف بورديو يقول طابعها. تغري تنوًعا، وأكثر أعرض
ما أن فكرة مشاهديه عىل فارًضا بعد، تغري يكن لم الذي الستينيات أواخر يف األوروبي

اليومية: الحياة عن اختالف أيما مختلف يشء هناك يختربونه

الزوار، عىل نفسه يفرض الذي الروحاني والصمت األشياء، ملس تعذُّر …
والغياب ما، نوًعا املريحة وغري دائًما القليلة الراحة، لوسائل املتزمتة والجمالية

… واالحتشام للزخارف العظيمة والهيبة معلومات، ألي املنهجي شبه

تزال فال وقعت؛ التي التغريات قدر إلدراك كافية مودرن تيت متحف زيارة إن
ليست النتيجة لكن يراه، ما أهمية املشاهد ذهن يف الرتسيخ عىل تعمل املعمارية الدراما
ومساحات الراحة لوسائل بالنسبة ثانويٍّا دوًرا تلعب التي املعارض، وتكتظ مؤثرة.
وهناك غزيرة فاملعلومات أنفسهم، عن التعبري يف سعادة يجدون الذين بالناس التجوال،

التفاعل. فيها ع يُشجَّ األقل، عىل مجاالت،
العرض عمليات أمام للفن املغلق الحيز انفتاح أسباب بني من كانت التغريات هذه
اتجاهني يف الفصل هذا يف تفحصناها التي التوجهات من توجهان يضغط السلعي.
مع األقل عىل الجزئي االندماج نحو للتسليع نموذجية األكثر واألنماط اإلتاحة معاكسني:
تدخل إن النخبوي. والخطاب االستقاللية نحو للفن األكاديمية واملهنية التجارية، الثقافة
املتاحف يف املهنية، من الفعيل الغرض ألن وذلك التناقض؛ هذا حدة من يخفف الدولة

الفعال. العام االتصال هو األقل، عىل
أكرب. توتر إىل للفن التجارية واملؤسسات الدولة استخدامات فيها تصل مجاالت ثمة
االجتماعية الروح وتراجع محتواها من الديمقراطية تفريغ مجابهة إىل الدولة تسعى
املؤسسات ألفعال ذاتها النتيجة وهي الجامحة، االستهالكية النزعة فيها تسببت التي
باالنتقاد، ولًعا يزداد لجمهور سلع بيع التجارية للمؤسسات الرئيسية الغاية إن التجارية.
اتجاه يف يسري الدولة سياسات منحنى أن كما التقليدية، التسويق أساليب يف ويرتاب
يف التجارية املؤسسات مصالح تكمن الفن. جمهور نطاق وتوسيع االجتماعي االحتواء
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يكسبها مميز شأن وهو واملشاهري، بالنخبة واالرتباط ذاتها حد يف للفن الحرصية السمة
أصبحت وكلما باستمرار، إعالمية وتغطية أرباح إىل والوصول الرفيعة الثقافة مصادقة
املسار من آخر جزء سوى ليس أنه فيبدو بفعلها، الفن تلوث شفافية، أكثر العالقة تلك
إلعالن مادونا جلب أن شك ال والشهرة. للدعاية املرهقة بأداتها الجماهريية للثقافة العام
أكرب، شهرة الحدث إكساب منه الهدف كان ٢٠٠١ عام تيت بمتحف ترينر جائزة
تجلَّت ذلك، مع الرفيعة. بالثقافة بربطها ذلك غضون يف البوب نجمة شأن إعالء وباملثل
الجماهريية، للثقافة تماًما املألوف النطاق داخل ملوقعه، متفرج كل إدراك يف النتيجة
الخاص الرئييس للمشهد ما حد إىل مشوقة إلهاءات دور املعروضة الفنية األعمال ولعبت

للشهرة. املتعطشة للنجمة السيئة بالسلوكيات
إدارة يف أهمية أشد عنًرصا الفن جعلت التسعينيات يف التجارية العالمات حروب إن
فاملؤسسات فحسب؛ يستمر أن الفن مكانة من الحط لهذا يمكن ربما التجارية، الصور
أن يمكن ال الثقافية» «الصناعات يف املشاركة أو العامة بصورتها تهتم التي التجارية
التجارية املؤسسات يسع ال نظامي، نحو وعىل ملنافسيها. الفنون يف املساهمة ميزة ترتك

لجاذبيته. الفعيل األساس وهي الفن، استقاللية تقويض يف االستمرار سوى
واملصون، العتيق املنغلق حيزه من الرفيع، الفن أن يف الجوهري التناقض يتمثل
يشري تدمريه. إىل ستؤدي الفن عىل ُطبقت إذا والتي للنيوليربالية، الفعلية للقوى يروج
ترغب كما مؤسسيٍّا، أصبح الدول تؤيده الذي الثقايف النموذج أن إىل بوكلو بنجامني
بوكلو يذكر كما — النموذج وهذا لألزياء؛ الجمالية التجربة تقليل يف التجارية املؤسسات
نفسها العامة فيه تعرف الذي للثقافة الديمقراطي املثايل املبدأ مع بشدة يتناقض —
أمثال فنانون (ويستغلها بالفنون تتشبث تزال ال املثالية املبادئ هذه أطياف إن وتدركه.
الفن، تجاه الناس من الكثري نظر وجهات يف محورية أهمية ذات تظل أنها كما جيليك)،
العنرص هي القضية هذه إن بانتظام. بتوقعاتهم الوفاء عدم مدى عن الطرف بغض
يف النقطة هذه إىل وسنعود والدولة، للتجارة كخادم الفن استخدام معارضة يف األهم

األخري. الفصل

هوامش

(1) © the artist. Courtesy of Sonnabend Gallery, New York.
(2) © the artist. Courtesy of Lisson Gallery, London.
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(3) © the artist.
(4) © 2004 V&S Vin & Sprit AB (publ). Courtesy of the artist.
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الخامس الفصل

اآلن الفن قواعد

الفن أن تقريبًا، مكان كل يف يرتدد وما الفن، بعالم األساسية التقليدية املعتقدات من
واملوضوعات واألساليب األنماط تنوع إن فهمه. يتعذر نحو عىل ومتنوع معقد املعارص
عليها زاد والطباعة والنحت للرسم التقليدية فالوسائط بالطبع؛ محري الفن يف املعارصة
بدءًا يشء أي عىل تشتمل أن يمكن التي الجديدة»، و«الوسائط الفراغ يف التجهيز فن
صوًرا ألنفسهم الفنانون خ يرسِّ التحكم. حاسوبية الصوتية البيئات إىل اإلنرتنت فن من
النوايا ذي الوصويل االنتهازي الشخص إىل التقليدي الديني أو الروحي املعلم من تبدأ
األفراد أو بالشهرة املهووسات املراهقات الفتيات تتضمن وشخصيات الصادقة، غري
النسائية الحركة إىل فتتطرق أيًضا، متنوعة الفن اهتمامات إن املتعالني. املضطربني
للفن الجوهري الرشط لعل والصدمة. والتسوق، الجماهريية، والثقافة الهوية، وسياسات
صورة يف املتجسدة املفاهيم تلك تنطوي أن (يمكن معرفته إىل سبيل ال يكون أن هو
إخفاء يف يساهمون الرأي هذا يف يعتقدون الذين هؤالء لعل أو تناقض)، عىل مرئية

مختلف. تماثل
معظم أوًال: ما؛ شيئًا تخفي التقليدية اآلراء أن يف لالرتياب تدعو عديدة أسباب ثمة
فقط وليس سواء، حد عىل واملطلعني املبتدئني من لكلٍّ الفور عىل تُعرف الفنية األعمال
التام؛ التماثل أشكال من شكل هي التامة العشوائية إن ثانيًا: املعرض. يف معروضة ألنها
أوسع. تجانس إىل تقود عملية يف غريه مع يمتزج للفن املتنوعة املجموعة من عنرص فكل
عن تماًما بعيدة اإلباحية فإن رأينا، كما الثانية)، الفكرة مع تضارب يف (وهي ثالثًا:
املعارص. الفن عالم من صارم نحو عىل يُستثنى الثقايف اإلنتاج من كبري وقدر املجموع،
حد إىل تقليدية بطريقة مرئية رموًزا تستخدم اإلعالن) غرار (عىل حالية أعمال ثمة أخريًا:
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الترصيحات مع جنب إىل جنبًا االزدياد، يف آخذة التعريف عىل الفن قابلية لعل لذا بعيد؛
للتعريف. جوهريٍّا قابليته بغري تتباهى التي

الرؤى من رؤية أية يف العلمية باملوضوعية ادعاء هناك يكون أن يمكن ال بالطبع
ألن نظًرا مثًال؛ لخنفساء دراسة غرار عىل موضوعيٍّا ما تحليل يكون أن يمكن فال الفنية،
جرينربج لرؤية الساحق التأثري ساهم تفحصه. الذي عينه املشهد عىل تأثري لها رؤية أية
الفن تحفيز يف الرسمي التجريد نحو هيجليٍّا ًما تقدُّ بوصفه الحديث الفن تطور عن

الرصيح. تفنيدها يمثل الذي الشعبي
أنه تاريخي بُعد من إليه يُنظر الذي الفن سوى يبُد لم الطليعي، الفن ظهور منذ
التوجيه فقدان إن ومشوًشا. غامًضا دوًما الحارض يبدو فيما والرتابط، بالتوجه يتسم
بعيد. زمن منذ راسخ شعور املايض نتأمل حني به نشعر أننا يبدو الذي الحارض يف
الظرف، عن النظر وبقطع غموض، دون تبينوا الذين الكتاب هؤالء إن األمر، واقع يف
النظر يف التاريخي النمط لعل االستثناء. كانوا جرينربج) غرار (عىل الحارض يف حافًزا
هو هذا ببساطة لعله لكن للحارض، أهمية له فيما فيختزله نراه، ما يبسط الفن إىل
منظمة، املتنوعة الظواهر تكون أن فيها بد ال التي الفكرية لألعمال الرضوري الواجب
بغية التجاهل، أو النسيان يطويه والكثري األهمية، حسب هرمية تراتبات يف وموضوعة
الذي فالفن الراهنة، فرتتنا يف األعمال هذه تتجىل ما. مشهد حول هادف منظور تحقيق
الفنية. الساحة انتباه مركز إىل انتقل الهامشية األطراف عىل يقع أنه السابق يف اعترب

املتسم الثمانينيات فن بني توليف أنه عىل التسعينيات يف الفن إىل يُنظر ما أحيانًا
اللهو ربط يف النتيجة وتمثَّلت املفاهيمي. الفن اهتمامات من وبعض واإلدهاش بالعظمة
«تخوم يف ريبريجر توبياس مأل املرئية. الناحية من املبهرة األشياء مع واملفاهيمي اللغوي
بأضواء تتوهج الزجاجية البالونات من بمجموعات غرفة املثال، سبيل عىل السبع»، العالم
ألحوال تمثيًال البالونات داخل األضواء تعد ببطء، يتغري جميل مشهد يف األلوان مختلفة

اإلنرتنت. عرب املنقولة العالم، حول مختلفة أماكن يف املحلية اإلضاءة
وكذلك وجذاب، ومدهش بارع عمل هو التقنية الناحية من الفني العمل هذا إن

لفكرة. تجسيد
إدراًكا الفن عىل يفرض لم والذي سلبي، لجدل نتيجة هو التوليف هذا أن ربما
هذا يمقته. ما أكثر مع زائفة مصالحة يف املفاهيمي، للفن الراديكايل للنقد تحجيًما بل
واللغة» «الفن جماعة من متمرسني مفاهيميني لفنانني تجهيزي عمل مغزى بالتأكيد
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السبع».1 العالم «تخوم ريبريجر، توبياس :1-5 شكل

يف وهو — «الفهرس» الشهري عملهم صنع أعادوا وهناك .٢٠٠٢ عام ليسون بمعرض
بألوان ملون جدوى بال كتمثال — والحوار التفاعل تشجيع إىل تهدف فنية قطعة األصل
لشباب الغريبة السلوكيات إىل إشارة وهو معنى، بال إباحيٍّا ا نصٍّ يجاور الحلوى، قطع

الربيطانيني. الفنانني
النطاق هذا طريف أحد التوليف، لهذا املتفاوتة العنارص من فني نطاق يتألَّف
بعبقرية الخاصة الرجعية باألفكار لالرتباط عرضة واألكثر تقليدية األكثر الطرف —
من كبرية كميات مع مفاهيمي عمل بإطار وضوًحا العنارص أكثر يمزج — الرجال
إىل يتبادر ربما ملحمية. أعمال إنتاج ليضمن اإلنسانية النزعة أو الروحانية أو العاطفة
وعند بارني. ماثيو و(مؤخًرا) جورميل، أنتوني أو كابور، أنيش أو فيوال، بيل هنا أذهاننا
أشياء إنتاج املفاهيم تدفع — شاهدنا كما أكثر عامة ممارسة اآلن وهذا — اآلخر الطرف
فالطرف اإلعالم؛ وسائل تغلغل الطرفني كال يقاوم لتالئمها. منتقاة وسائطية أو مادية

109



املعارص الفن

(الحًقا) أو للمادة الهائلة الكميات يصور جليًال أو مهيبًا مشهًدا للمشاهد يقدم األول
حيوي لحضور تأكيًدا — دماؤه وأحيانًا — الفنان جسد يشكل األداء، ويف البيانات،
من العادية العنارص توضع اآلخر، الطرف وعند ويُنقل. يُنسخ ما لكل كمقابل وفريد،
مشهًدا تأخذ أعمال يف بوضوح هذا تبني يمكننا عميل، غري تالعب يف الوسائط أو البيئة
لبول الرقمي التغيري هذا عىل واضح مثال ببساطة، املشهد وتحذف اإلعالم وسائل من
األدغال»، يف «هدير فورمان، وجورج عيل محمد بني املالكمة مباراة عن فيلم يف فايفر
املستعارة والوسائل واملواد بالصور العبث هذا بالطبع كان لقد املالكمني. فيه ليحذف
والجاد العميق العباقرة فن مع وهنت والتي الباردة، الحرب انتهاء منذ للفن مميزًة سمًة
يسع ال فيما سابق، عرص من غرباء كناجني — اآلن قلة وهم — ممارسوه بدا حتى
التجهيز و«فن املفاهيمي» «الفن هيمنة بسبب العويل سوى التقليدي بالفن املتمسكون

الفراغ». يف

األدغال)».2 يف (هدير الطويل «العد فايفر، بول :2-5 شكل
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(أو الجاهزة واألشياء الرموز تحريك هو غريه دون الجديد اإلنتاج هذا يميز ما إن
جديدة. تشكيالت يف وتجميعها آخر، إىل مكان من بسهولة) تُميز التي األشياء األقل عىل
أال االستهالكية، األشياء بني تقدير بأكرب يحظى الذي اليشء لذلك الفنانني تناول يف فكر
سيرتوين سيارة تُقسم ،(١٩٩٣) إس» دي «ال الشهري أوروزكو عمل يف السيارة: وهو
ليخرج أخرى مرة مًعا النصفان يُلصق ثم منتصفها، من جزء ويُؤخذ طوليٍّا، إس دي
املطول الدا طراز من أجرة سيارة عن أموريس أوردو جابينيته عمل أو أنحف، موديل
جميل نحو عىل منتقًدا كوبية، ليموزين أجرة سيارة ليصنع مًعا) جمعت أجزاء (ثالثة
أورتيجا داميان عمل أو الكوبية؛ الجزيرة عىل الجديدة األثرياء طبقة ظهور غرائب
ثالثي كمخطط الداخلية مكوناتها وتتدىل منفجرة، فاجن فولكس سيارة يظهر الذي
ريبريجر، من األخرى، األمثلة من الكثري (ثمة بأسالك معلقة املجمعة الغيار لقطع األبعاد
صفات تكون ربما للتحريك القابلة العنارص هذه إن وغريهم). راي، وتشارلز وفلوري،
«طاولة وأوروزكو مقلوبة، مقاتلة نفاثة لطائرة بيفي باوال عمل يف كما أيًضا، وأشياء
عبارة وهو ،(١٩٩١) «االستاد» كاتيالن موريزيو عمل أو ،(١٩٩٦) بيضاوية» بلياردو
واحد. وقت يف العبًا وعرشين اثنني تستوعب أن يمكن القدم كرة للعبة ممتدة طاولة عن
البسيطة الرتكيبات هذه مثل تشمل التي الفنية األعمال من واسعة مجموعة أنتجت
انطباع عىل حصولنا يعني األعمال هذه من كبري عدد استقصاء إن العنارص. من
العالم يف الوظيفية أماكنها من عنارص تأخذ الفنية الساحة يف آلة وجود عن (مخادع)
يف وأشياء لرموز تجميع أي — عام بوجه — يُدرك بحيث وتجميعها، تدويرها وتعيد
أن يتحتم والذي الفن، غرار عىل اإلعالن، يف رئيسيًة تقنيًة اإلبدال يعد املطاف. نهاية
وتعيني واالستخدام املشاهد، اهتمام يثري األقل عىل أو تسلية يقدم أو صدمة يسبب
يظالن ذلك وبخالف اإلعالن، عن الفن يفصالن اللذان الرئيسيان العنرصان هما املكان

اآلخر. من أحدهما متكررة بصورة ويرسقان متقاربني
تنافس يف يتمثل الرتكيبات هذه ملثل املنهجي االستكشاف لهذا هيكيل سبب ثمة
سينجرمان: هاورد تعبري حد فعىل الفنون. عالم داخل مميز مكان عىل العثور عىل الفنانني
مكانه.» — ويميز — يجد أن بأعماله، الخاصة تلك غرار عىل «الفنون»، طالب مهمة «إن
بني جمع أي يف إثم هناك ليس أنه لو كما يبدو األماكن، من واملزيد املزيد امتالء ومع
عبارة وهو ،(١٩٩٦) «ليجو» ليبريا زبجنيف عمل وهي متطرفة حالة هناك العنارص.
مع جنب إىل جنبًا وعرضت األطفال، بمكعبات بنيت االعتقال معسكرات من سلسلة عن
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إس».3 دي «ال أوروزكو، جابرييل صورة :3-5 شكل

معرض يف نيويورك يف اليهودي باملتحف الهولوكوست عن مشابهة استفزازية أعمال
.٢٠٠٢ عام الرش» «انعكاس بعنوان

أنها نجد فنان لكل الفردية املرشوعات منظور من الفنية األعمال هذه تأمل لدى
نظر وجهة من تأملها ولدى ا. خاصٍّ معنى يحمل منها وكل وذاتية، ومتميزة متنوعة
من ضخًما نطاًقا تنتج تماثلية، آللة أجزاء كأنها تبدو نظاًما، بوصفها الفني العالم

تسويقي. ملغزى مختلفة جماهري أمام اختبارها يجري الجديدة الرتكيبات
كونه يعدو ال أجمع البرش خيال بأن — هيوم رأي أن القارئ يعتقد أن مخافة
أضحت قد الرتكيبات هذه أن ذكر يجدر هنا، ينطبق — موجودة لعنارص دمًجا
بوضوح موجودة وعنارصها الحداثية، بعد وحتى الحداثية باملمارسات مقارنة أبسط
الزوال رسيع أضحى تولده الذي واملغزى عشوائية، أكثر أضحت دمجها وإعادة أكثر،
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(طائرة)».4 عنوان «بال بيفي، باوال :4-5 شكل

الحرة، التجارة وتطور بالصور الرسيع التالعب بني ارتباًطا هناك لعل أكثر. ومقتضبًا
واألجساد والرموز األشياء قابلية لصالح والهويات التاريخية، والذكرى الحواجز، وتدمري

والتحريك. لالستبدال
أن حني يف توافًقا، أكثر آخر فهم لصالح يُنكر ما غالبًا املال برأس االرتباط هذا إن
عن الشعوري تعبري املايضهو يف األسلوبي التنافر أو التناقض أن رأوا الفنيني املؤرخني
املنحوتات عن شابريو ماير تحليل هو هنا الكالسيكي (االقتباس االجتماعية التناقضات
بانحطاط الوعي عىل للتأكيد املتناقضات لهذه تماًما متعمد أداء اآلن يُستخَدم سوياك)، يف
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الليجو».5 بمكعبات االعتقال «معسكر ليبريا، زبجنيف :5-5 شكل

يسمح الفنية األعمال يف وتمثيله ذاته الوعي هذا إن الحال، بطبيعة املعارصة. الثقافة
ليحملهم كاٍف به الوعي مجرد أن لهم ويضمن االنحطاط، بمشهد باالستمتاع للمشاهدين

أسمى. مستوى إىل
الفن عن شهرية نقدية رؤى عىل الفنية األعمال صنع يف التماثل هذا ينعكس
األعمال إنتاج ألن للدهشة، يدعو أال ينبغي ما وهو التسعينيات، منتصف يف املعارص
من الكثري بني صارخ تباين ثمة ذلك، مع منفصلني. غري تدعمه التي والكتابات الفنية
التعلق إىل األكاديمية الكتابة نزعت فقد الفني؛ والنقد بالفن الخاصة األكاديمية الكتابات
موثوق غري (وهي العتيقة والالكانية الفرويدية والنماذج للتفكيكية، املستمرة بالهيمنة
تعد جانب، من الهوية. عىل القائمة والرؤى األخرى)، املجاالت يف واسع نطاق عىل بها
باالتحادات وتذخر يبدو، ما عىل متعمدة قراءات من تتكون التي األكاديمية الكتابات
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الفن يف مثايل نحو عىل توجد التي للحرية انعكاًسا االعتباطية، والقفزات الشعرية
الفنية الكتابة من كبري وقدر الفنان، أداء شأن شأنه إبداعي عمل الكاتب أداء إن نفسه.
أسطحها أسفل يكمن املؤسسية، الضغوطات أفرزته خفيٍّا تماثًال يظهر أيًضا األكاديمية
التحليلية والنفسية التفكيكية الكتابات يف الخاصة امليزة تتمثل الظاهر. يف املتنوعة
ذلك ومع املالئمة حيث من األعمال أقل عىل عشوائيٍّا تطبق أن يمكن أنها يف املهيمنة
إدخالها يمكن مادة أية فإن املنهج، يُتَقن إن فما «خطرية»؛ بنتائج الخروج توقع يمكن
سام بأعمال املصقولة امللساء األسطح يف حتى صادمة فراغات مؤخًرا اكتُشفت اآللة. يف
الذين األكاديميني من املؤسسات تطلبها التي النرش حصص تُلبَّى وهكذا وود، تايلور

محدود. بحثي وقت أمامهم
جمهور ولديهم الفني، العالم يف بعيد حد إىل يساهمون ممن الكتاب هؤالء إن
كان التسعينيات إبان الفني النقد يف تماًما. مختلفة اهتمامات لهم القراء، من عريض
عكس والذي الجمال، وهو السابق يف مهمًال كان موضوع عن الكتابة يف إحياء هناك
األمر هذا إىل ننظر أن يمكن االقتصاد. انتعاش مع للبيع القابل الزخريف الفن ظهور
والنخبوية واالختالف واملال السياسة قضايا للتغايضعن سبيًال باعتباره جزئية بصورة
املتحدة الواليات يف الفن عىل للبعض) بالنسبة ينبغي مما (أكثر ضغوًطا مارست التي

التسعينيات. وأوائل الثمانينيات أواخر يف
— املهمني األمريكيني الكتاب من ثالثة عن سنتحدث التطورات، لهذه فهم بغية
سمات يتقاسمون وهم — الفنية األعمال الستهالك املهيمن املركز إىل سنعود وهنا
وديف مكافييل، وتوماس دانتو، آرثر كبرية: بدرجة املختلفة مواقفهم رغم مشرتكة،
من املتذمرين البارزين املحافظني هنا نستثني (لذا ليرباليون بيض ذكور ثالثتهم هيكي.
من عريضة قاعدة لهم وثالثتهم كرامر)، وهيلتون هيوز روبرت غرار عىل الفنون، حالة

املعارص. الفن يف الجمال عىل املجدد بالرتكيز وهيكي دانتو ارتبط القراء.
ذائع وُمنظِّر فيلسوف وهو نيشن»، «ذا اليسارية الليربالية للمجلة دانتو آرثر يكتب
ورهول. آندي بدأه الفني اإلنتاج يف وقفة يعتربه ما سيما ال املعارص، الفن عن الصيت
ال ورهول آندي صممها التي بريللو ماركة الَجيل سلك عبوات كانت إذا زعمه، حد وعىل
الفن أن عليه يرتتب فهذا الحقيقية، بريللو عبوات عن املرئية الناحية من تمييزها يمكن
الناحية من يُعرَّف أن ذلك عن عوًضا بد وال املرئي، التمييز منظور من يُعرَّف أن يمكن ال
عىل وحاصل رايس، بجامعة الفن تاريخ يف متميز محارض فهو مكافييل أما الفلسفية.
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وقدَّم فورم، آرت مجلة يف مشارك محرر أنه كما الكالسيكية، الفيلولوجيا يف الدكتوراه
بنقده واسًعا اهتماًما حاز أنه كما الغربي، غري املعارص الفن فهم تعزيز سبيل يف الكثري
الحديث للفن نيويورك متحف معرض عليها انطوى التي للفرضيات واملتشدد املنهجي
مع وغاضب مطول جدال إىل أدى والذي العرشين»، القرن فن يف «البدائية ١٩٨٤ لعام
نيفادا بجامعة الفني والنقد الفن نظرية أستاذ فهو هيكي، ديف أما املعرض. مرشيف
حصل وقد مشوًقا، نثريٍّا أسلوبًا يملك للغاية الصيت ذائع كاتب وهو فيجاس، بالس
مجموعة الثالثة النقاد هؤالء من كلٌّ جلب آرثر. ماك مؤسسة من النبوغ» «جائزة عىل
كتاب أفضل من الكثري فعل مثلما الفني، النقد إىل والغريبة املحددة االهتمامات من
والكالسيكية، األنثروبولوجيا ملكافييل وبالنسبة الفلسفة، جلب فقد لدانتو، بالنسبة الفن؛

الشعبية. واملوسيقى األدب ولهيكي
منذ جذرية بصورة تغري قد الفن طابع أن الفن» نهاية «بعد كتاب يف دانتو يزعم
عىل تاريخي بعد ما اآلن وهو األخرية، أنفاسه الطليعي الفن لفظ أن ومنذ السبعينيات
نحو ربما التاريخي التقدم بفكرة ارتبطت والطليعية الحداثية النظر وجهات إن األرجح.
«تبدأ النقيض، عىل دانتو، نظر وجهة من والحياة. الفن امتزاج أو الرسمي، التجريد
الفن يتقدم أن اآلن يتوقعون الذين وهؤالء نهاية.» إىل القصة تصل عندما فعليٍّا الحياة
لم دانتو أن حني ويف بالفعل. أُدرك قد النهائي التوليف أن وهو أال الرئييس، املغزى أغفلوا
كتاب يف فوكوياما لفرانسيس السياسية اآلراء موقف من يقرتب املوقف هذا فإن يذكره،
بلغ قد التاريخ بأن نفسه الهيجيل االدعاء من مستمد وهو البرش»، وخاتم التاريخ «نهاية
النظام من بنسخة لألبد اكتفينا وبأننا بالطبع، الوقوع يف األحداث تستمر فيما النهاية،
األسود الليل التاريخ اجتاز إن ما دانتو، نظر وجهة من مماثل نحو عىل اآلن. يدعمنا الذي
الظالم)، بعصور بالسياسة، املعنية املريعة أعمالها ظل يف يقارنها، (والتي للسبعينيات
أيُّ الجنان، تلك ويف أبًدا. يغادرها ولن العاملي، للتسامح املرشقة الجنان يف دخل حتى

آخر. يشء كأي املبدأ حيث من مقبول القصص بني وصل أو األنماط بني مزج
له وكان املعارص، للفن ومعقول جيد وصٌف واحد، منظور من هذا، أن شاهدنا
يف دانتو مع كبري خالف عىل التي الشخصيات إن حتى الفنون، عالم يف هائل صدى
فوسرت هال يصف والجريمة»، «التصميم كتابه يف املثال، سبيل عىل تردده. أخرى نواٍح
«انعدام — ونفوذًا أثًرا املعارص الفن عن األكاديميني الكتاب أعمق بني من واحد وهو —

التاريخ: عن وانفصاله الراهن، الوقت يف للفن الرمزي» الوزن
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يعد لم أنه بمعنى «معاًرصا»، يبدو املعارص الفن يعد لم اإليضاح: يف زيادة
أية عن يزيد بقدر األقل عىل «عرضيٍّا»، حتى أو الحارض، عىل متميز تأثري له

أخرى. ثقافية ظواهر

من أكثر هو ما يعني هذا لكن معارص هو املعارص الفن إن يقول أن دانتو يود
اضطراب فرتة واحد، منظور من هي، املعاَرصة «إن اآلن: تصنع التي الفنية األعمال مجرد
إىل التامة الحرية من فرتة باملثل لكنها املثالية، الجمالية اإلنرتوبيا من وحالة معلومات،
وجوده، رشوط عن فلسفية أسئلة طرحت الفن إىل نظرة أفرزتها الحرية تلك بعيد.» حد
تحرروا أن بعد الفنانون يستطيع عليها. كان التي الكيفية عن بأسئلة مرتبطة تعد ولم
أو يرغبونه، غرض ألي أو يرغبونها، طريقة «بأية أعمال صنع ذاك التاريخ عبء من
مقارنته يف قليًال دانتو يرتدد مكتمل يوتوبي إنجاز هذا إن اإلطالق.» عىل غرض دون
من نشاطات يف رغباتهم الناس فيها يحقق التي الشيوعية عن وإنجلز ماركس برؤية

اختيارهم.
قوََّض — املعارص الفن عالم عن مكافييل رؤية — واالختالف» «الفن كتاب يف
اليقينية الحقائَق التعبري، من وكامل متساٍو بقدر حظوا عامليون آخرون أشخاٌص
والعاملية والعتيقة السيئة الحداثة أما باالزدهار. الحداثي بعد للتنوع وسمحوا الحداثية
بعد ما حركة يد عىل ُهزمت فقد وجرينربج) لكانط مختلفة بقراءات يصفها (كما الغائية
محتمًال. يوتوبيٍّا مستقبًال نلمح أن لنا يتسنى خاللها ومن والتطلعية، التعددية الحداثة
املتحدة، الواليات يف أكرب بمصداقية يحظى ربما وصف (وهو هنا املبني الحداثة وصف إن
الكثري من وبراء والوحدوية، بالسالسة يتسم األفق) يف يلوح جرينربج طيف يزال ال حيث
أي عىل الحداثة. حركة عليها تشتمل كانت التي والنزاعات والتناقضات االختالفات من
من — مطلقة أنها السابق يف اعتربت التي — الجودة عىل العابرة أحكامها ضوء يف حال،
األنثروبولوجيا. أدوات عىل االعتماد بمقدورنا ذلك فعل ويف عليها، النسبية تطبيق املمكن

مكافييل: نظر وجهة ومن

إخفاء أو عرقلة يف يسهم أن للفن يمكن الشديد، االجتماعي الحراك أوقات يف
الفن يؤدي الصعاب، كل رغم واليوم، للتغيري. املجتمع أرجحية تشويه أو
ذات بمحاذاتها تظهر ربما سبًال يستشعر املستقبل، تتبع ويف املعاكس، الدور

جديد. معنى له تاريخ ضوء يف جديدة
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بالرضورة، ومبهمة وتكهنية قاتمة أعماًال الفنانون ينتج هذه، الريبة أوقات مثل يف
غربية غري نظر وجهات ظهور سببه الريبة هذه من جزء للعرص. صادًقا انعكاًسا وتكون
انبثقت أنها مكافييل رأى والتي الغربية، القيم عىل للنسبية مصاحب وتطبيق متعددة،
التاريخ، نهاية يعني ال هذا مكافييل نظر وجهة من الخصوص. وجه عىل الثمانينيات من
تعددية للحداثة األيديولوجية الكلية أنتجت فقد له؛ ومحددة فردية واحدة نظرة نهاية بل
بارقة له تظهر لم إنه بل جديد، توليف يظهر لن أنه يعني ال هذا لكن للمواقف، عظيمة

تماًما: ذلك يف بأس ال الراهن، الوقت ويف فحسب. بعد

داخل تحارصه قصصية وراء ما نظريات دون لربهة العالم يتنسم ال ملاذا
املستقبل إىل طريقه يستشعر نرتكه ال ملاذا نهائية؟ أنها يُزعم ضيقة مساحة
تتقاسم التي والتخليصية والتعميمية والعوملية الجامعة الخرافات تلك دون

الدينية؟ النبوءات مع كثرية مشرتكة سمات

الفن مشهد تنوع عن مبهجة رؤية هي دانتو، رؤية شأن شأنها الرؤية، هذه
هذه بمثل قط تكن لم الحداثة أن حني يف ألنه، باملصداقية تحظى وهي املعارص،
يف وإيجابية محسومة زيادة هناك كانت مكافييل، رؤية حسب الوحدوية أو البساطة
أفريقيا يف محددة جمالية بيئة عن كتاباته يف الفني. العالم يف املسموعة األصوات تنوع
التي والتعقيدات باملتناقضات تأثًرا أكثر أنه وتبني التغيري ذلك مكافييل عزز وآسيا،

واالختالف». «الفن كتاب يف يقدمها التي العامة املزاعم من عليها ينطوي
وجه وعىل بالفن، ويستمتع املشاهد يسرتخي أن يف أيًضا هيكي ديف يرغب
للفن للسماح التماًسا هوائي» «جيتار كتابه يضم السوق. رشور ينىس أن الخصوص
خاص: أمريكي اخرتاع بأنه هيكي يصفه ما وجه يف التجهم من متحرًرا يزدهر بأن
هيكي يزعم العام. الذوق وديمقراطية ببساطة تعكس والتي وجميلة» كبرية فنية «سوق
أن يرون «أنهم رأسهم مسقط تجاه فيجاس بالس األكاديميني موقف عن كتابته يف
لكني األفراد، بني للتمييز سبيل أسوأ أنه عىل دوًما أتفق ما وهو باملال، يتعلق يشء كل
كنف يف تولَّد الذي السوق، بديل ناحية ومن األخرى.» النقاط بقية بشأن الرأي أخالفهم
إدارة ذات ثقافة هو األكاديمية، األوساط يف له الرتويج ويجري للفنون الدولة تمويل
««نقد من تتألف النظرية، الناحية من ومصونة السياسية، الناحية من سليمة حكومية،
ثقافية لرشطة رصيح تأييد أي النيابية؛ للحكومة نقًدا صميمه يف ويكون للتمثيل»،

جديدة.» حكومية
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يف تتجسد «الديمقراطية» أن فكرة دعم يف الرفيع البياني أسلوبه هيكي استخدم
يعكس الذي لألسعار، الهرمي الرتاتب العرضوالطلب قوانني تحدد بحيث السوق، آليات
باالتجاه عام نحو عىل ترتبط الرؤية هذه إن الفن. من الناس يريده ما الحقيقة يف
إنها السوق. غياب يف بديمقراطية تحظى أن يمكننا ال بأنه القائل الليربايل للفكر القيايس
للديمقراطية. بديًال دوًرا تؤدي أن يمكنها السوق بأن تقول أن ذلك، مع أخرى، قضية
السوق عىل فتطبيقه الحرة، األسواق عىل تطبيقه عند حتى مريبًا ادعاءً هذا كان إذا
سخيف. أمر — كبرية بدرجة ومقيدة ومحكومة عتيقة سوق شاهدنا كما وهي — الفنية
التميز بأن االعتقاد هيكي عىل كان بعيد، حد إىل معقوًال الرأي هذا يظهر لكي
الدخول وأن ا، خاصٍّ تعليًما أو مهارة يتطلب ال الفن إىل النظر وأن أهمية، له ليس الثقايف
عىل مثالية نظرة إنها فستدخل). الدخول، أردت (إذا تماًما تطوعي أمر هو الفن عالم إىل
من يبدو ما عىل وبريئة الفني، العالم أرسار عىل مطلع شخص بها ليؤمن مؤثر نحو

بأن: نؤمن يجعلنا أن هيكي يود والسلطة. واملال االجتماعي التميز آليات

بسيطة: بعبارة وإجازته، الفن تفويض حرية يعي الثقافة هذه يف فرد» «كل
لفعل واإلذن لالستجابة امليل وراء وفيما الفهم.» عىل بمستعٍص ليس الفن «إن

إليه. للنظر مسبقة رشوط هناك ليس ذلك،

من محميٍّا ليس مهنة بوصفه الفن إن الرأي: هذا يف الحقيقة من أجزاء هناك
عىل بمستعٍص حتًما ليس الفن فتقدير الهندسة، أو املحاماة أو الطب غرار عىل الدخالء
التجارية. للثقافة العام للمجال التعرض بمجرد عنه أشياء فهم الناس وبمقدور الفهم،
يعود وهذا رأينا)، (كما التعليم هو املعارض الرتياد األكرب املحدد العامل يعد ذلك، مع
مقابل يف نفسه يعرف التجارية) إىل األكاديمية (من املستويات كل عىل الفن أن إىل جزئيٍّا
لتاريخ معقدة مرجعية إشارات بانتظام يستخدم ذلك، فعله ويف الجماهريية. الثقافة
عن البعد كل بعيد وهو نفسه، هيكي مشاهديه. لدى متخصصة معرفة تتطلب الفن
الحواجز أكرب اجتاز ثم ومن الدكتوراه، تحضري يف سنوات أمىض عاديٍّا، شخًصا كونه

الفن. مجال إىل الوصول أمام املنيعة
أن ينبغي وال رول، آند بالروك معجب هو مثلما بالفن، معجبًا نفسه هيكي يعترب
األقراص بيع أو رشاء حيال قلقه من أكثر سلعة الفن بكون نفسه الفنون معجب يزعج
عن أيًضا الكثري كتب شهري آخر ناقد إىل اللجوء علينا الرأي، هذا عىل للرد املدمجة.
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املعارص، الفن نقد لحالة النظر ثاقب فحص يف ديدريكسون. ديدريتش وهو الروك،
املعجبني فأدب الفني؛ والنقد املعجبني أدب بني الواضح االختالف إىل ديدريكسون يشري
ال، أم ذلك فعل تقرير يف ويساعدهم األرجح، عىل املنتج سيشرتون الذين لهؤالء يُكتب
أجمع الفني النقد جمهور أما عالية. بدرجة والذرائعية بالرتكيز يتسم فهو لذلك، ونتيجة
— أيًضا املؤلفات تؤدي عنها. يقرءُون التي األعمال امتالك احتمال أمامه فليس تقريبًا،
الحكم فيها يكون تماًما، أخرى وظائف — والشعبية املتخصصة األكاديمية صورها يف
ذاتي استعراض أنه أساس عىل فقط يُذكر أو اإلطالق، عىل رصاحة يُذكر ال الجودة عىل

الثانية. الفئة ضمن هيكي مؤلفات تندرج وبالطبع للذوق،
حالته إىل الجمال إلعادة حملته إطار يف معرضدويل عىل أيًضا مؤخًرا هيكي أرشف
السياسية بالخطط نخبويٍّا اهتماًما يراه ما إزاحة خالل من للفن والرتويج السابقة
يف الرابع الدويل البينايل وهو ،٢٠٠١ عام افتتح الذي — املعرض كان واالجتماعية.
كوزموبوليتانية نحو الراقي: «املجتمع متواضع: عنوان تحت — يف» سانتا «سايت
املعارض عن الجماهري تذكره ما أن هيكي ذكر باملعرض، الخاص الكتالوج يف مفتداة».
عىل والبهجة الفرح من ملسة إضفاء عىل عزم فقد ولذا األفكار)، (وليس األجواء هو
ضخمة ونافذة بحدائق معرض إىل يف» سانتا «سايت تخزين ساحة تحولت يشء. كل
التقيد كان جذابة. مشاهد يف الفنية األعمال ترتيب وجرى مبهرة، معمارية وتفاصيل
املناسبات هذه أن هيكي زعم املنشودة. املفرتضلالستعادة الهدف البيناليات يف بالتقاليد
املحلية االستثنائية والصفة اإلقليمية الهوية أفكار لتسويق خاطئ نحو عىل «مكرسة
مثل من الغرض فهم هيكي أساء التبسيطية.» بعد ما الفنية للممارسة املعيارية باللغة
رغم الثقايف، والتبادل االمتزاج فكرة عىل تأسست كيف رأينا فقد بالطبع، املعارض، هذه
الفهم وسوء االختالفات، هذه كل فيها تنتهي التي املوحدة اللغة بشأن محق هيكي أن
الواقع يف وتستهدف الثقافية املوارد فيها تمتزج أممية نزعة بتزكية لهيكي سمح هذا
الفعيل التناقض إن منها. يتذمر التي الدوالنية عليها تنطوي التي األساسية االفرتاضات
يقدمها التي التالية العادية غري االدعاءات يف ويتضح أكثر، مبارشة بصورة سيايس هو
من تتألف أن إىل تنزع الثقافية الهوية مع تتعامل التي املعارض أن حني يف هيكي،
يتطلع الراقي» «املجتمع معرض يف الفنية فاألعمال مشكالت، تطرح التي الفنية األعمال
ومجازاته والفكرية، األخالقية عواقبه له الثقايف للتنافر الواضح الحل «إن حلها: إىل
اللغة مع لهيكي العادية الرباعة أن الغريب (من ووظيفته.» واستخداماته، االجتماعية،
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معرض يف البينايل تحول إن االدعاء.) سخافة ضغط تحت ربما هنا، عنه تخلت البسيطة
بدَّل باالمتزاج، االحتفاء عىل الحفاظ سبيل يف تثقيفي. تحول هو الراقي» «املجتمع
البينايل يحبذ مماثل، دعائي بأثر لكن سلبي، إىل إيجابي من للعمل القياسية االستجابة
والتبادل للتجارة واملتحفظة العتيقة الحواجز أن من ويتذمر الثقافية التعددية التقليدي
والجمال الحالية بنجاحاته افتخر الراقي» «املجتمع معرض لكن تقدمه، تعيق الثقايف

عنها. تولد الذي
والتي الحايل، الفني بالعالم املبتذلة العبارات من بعًضا جرين رينيه الفنان د عدَّ

هيكي: تفكري يف تجسدت

للفن. حدود ال (١)
املتعة يعادالن اللذين والجمال، املرح وتناقص الجدية زيادة يسبب التفكري إن (٢)

الجمالية.
(الذي التجريب مع يتعارض ما وهو الالزم، من أكثر تفكر أن يعني تفكر أن (٣)
التفكري). مقابل اإلحساس/التجريب إن أي باإلحساس؛ يرتبط ثم ومن ثنائية بلغة يُرى

وجه عىل املثقفة الفن وجماهري — الناس أن غريب نحو عىل هيكي يفرتض
تالعب حتى أو سيايس، عمل أو مرهق، بعمل االستمتاع يمكنهم ال — الخصوص

باألفكار.
وجهات إىل تماًما مختلفة طرق عرب وهيكي، ومكافييل دانتو الثالثة، النقاد يصل
يف ومعاونيه فينتوري لروبرت الشائن التعبري حد (عىل املعارص الفن عالم أن مماثلة:
«ال الحداثة) بعد ما حركة يف بجذوره يرضب والذي فيجاس»، الس من «التعلم كتاب
التمتع جراء الرسور يتملكهم أن الفنية األعمال مشاهدي عىل ينبغي تقريبًا». به بأس

للفن. تطويقه يمكن ال الذي العظيم بالتنوع
يشري محدد. تماثل إىل بعينه التنوع هذا تحول وراء عديدة أسبابًا هناك أن رأينا
من انبثقت والتي واستهالكها، الفنية األعمال إنتاج من كالٍّ إن آخر: سبب إىل بورديو
التاريخية، اإلشارات من هائًال قدًرا معهما يحمالن التقاليد، بكرس خاص مديد تقليد
األنماط من هائل عدد إىل تشري فهي واحد؛ آن يف تماًما مؤرخة وغري تاريخية فتصري
لألنماط، خالص تاريخ يف التاريخ فيُختزل نشأتها؛ ظروف أو منها، أيٍّا يذكران ال لكنهما

منها. الخيارات من مزيج أي انتقاء يتسنى طاولة كأنه ويمتد
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للفن األكاديمية التفسريات بني التقارب هي السيناريو لهذا املميزة السمة إن
من كلٌّ يحبذ بالجمال. البال مطمنئ االستمتاع تحبذ التي شعبية األكثر الكتابات وتلك
محتملة، ثقافية مشكلة أية ضد أوكام شفرة مبدأ بتطبيق يلتزمون الذين األكاديميني
يحبذون كلهم ، ومسلٍّ ومدروس عقالني وضوح أجل من يجتهدون الذين والنقاد
النية وسوء اجتماعيٍّا املولدة املعرفة وحدود املنقسمة، النفسية أو الفرد التشظي،
فيه تزداد وقت يف ذلك يفعلون وهم املجهول، من بالدوار املؤثر واإلحساس تجاهها،

الفن. عىل تماًما معقولة وتقنيات أساليب هيمنة
الحادي أحداث فمنذ لصفعة؛ مؤخًرا اآلراء هذه مصداقية تعرَّضت حال، أية عىل
املتحدة للواليات الصارخة اإلمربيالية يتعارضظهور التحديد، وجه عىل سبتمرب عرشمن
الثقافية والتعددية العوملة مع — الدويل بالقانون والفادحة املبالية غري باستهانتها —
الفن ومعها للرأسمالية، القوية املعارضة عودة إن مكافييل. رؤية يف تجلَّت التي املثالية
أما دقيقتني. ودانتو فوكوياما رؤيتا كانت إذا مستحيلة تكون أن يجب كان الطليعي،
واستمر منتعش، االقتصاد أن دام ما فقط مقبوًال بدا فقد والسوق، للجمال هيكي تأييد
العوامل هذه أن كيف القادم الفصل يف سنرى الجميلة. باألشياء التلذذ يف الفن مستهلكو

الفن. عالم نظام يف الحالية التوترات فاقمت وغريها

هوامش

(1) © the artist. Courtesy of neugerriemschneider, Berlin.
(2) © the artist. Courtesy of The Project New York and Los Angeles.
(3) © the artist. Courtesy of Marian Goodman Gallery, New York.
(4) © the artist/photo Attilio Maranzano. Courtesy of Galerie Em-

manuel Perrotin, Paris.
(5) © the artist. Courtesy of Galleri Faurschou, Copenhagen.
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السادس الفصل

تناقضات

يشء؟ ألي معارص لكن بأس، ال املعارص، الفن

والخوف») «الفن فرييليو، (بول

عىل رأًسا مقلوبة تبدو األشياء أن وإنجلز ماركس زعم األيديولوجية، الناحية من
ويفعل للحرية، ممارسة باعتباره علينا مفروض هو ما بكل املعارص الفن يحتفي عقب.
ترى التي النخبة، تجربة هي االستهالك مع املتحالفة الحرية ألن معقول نحو عىل ذلك
ضوء يف — تكونت التي املتعددة والهويات ونبذها، األدوار تبني حيث من — الفن
الحركات وظهور جديد، عاملي ركود مداهمة — أخرية أحداث بدأت لقد املستهلك. اختيار
علنًا املتحدة الواليات تنتهجه إمربيايل ملرشوع الكثرية والعواقب الراديكالية، السياسية
بدأ لذلك، ونتيجة وطابعه، الفن دور حول طويلة لفرتة ظل الذي االتفاق تحطيم يف —
النخبة نطاق داخل من حتى الفن، حول للغاية املتنوعة اآلراء من بعٍض عن التعبري

املثقفة.
من ذلك. عىل أمثلة تقديم املعارص الفن عن حديثتني فرنسيتني لرؤيتني يمكن ربما
يف التسعينيات فن اتصف العالئقية»، «الجمالية املؤثر كتابه يف بوريو نيكوال نظر وجهة
أو خدمات تقديم خالل من جماليٍّا، ميدانًا االجتماعي التفاعل من جعلت بأعمال مجمله
الفكرَة أوردها التي األمثلة أحد يرشح ببساطة. بينهم االتصال بتيسري أو للزائرين عقود
كوبنهاجن، يف ميدان يف للصوت مكرب خالل من بالرتكية نكات هانينج ينس يذيع جيًدا:
يف فرييليو، بول نظر وجهة من ويضحكون. يفهمونها الذين هؤالء بني رابًطا مشكًال
نرشت عندما سيئ نحو عىل (واستقبلت والخوف» «الفن عنوان تحت نرشت محارضات
املشهد، وتضخيم املحرمات، بكرس دوًما الفن منطق ينشغل ،(٢٠٠٠ عام فرنسا يف
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مثل إن اإلبداعي. الجيني بالتالعب االنشغال حد إىل حتى إنسانيٍّا، يُعد ما حدود وتوسيع
الثاني، الفصل يف رأينا وكما الجمالية، الغايات اغتيال نحو النهاية يف يتجه املنطق هذا
هذا مثل إن الجمال. ملحبي حقيقيٍّا حدثًا يصور فيلًما أفريكا بوجايف سريجي صنع
املعارص، بالفن الجلبة وسيادة الرحمة انعدام حول فرييليو موقف عىل يصادق العمل
فإن مًعا، اجتمعت قد ومثالية، تقليدية بصورة واألخالق، والجمال الحقيقة أن ورغم
يستبعد منهما الواحد أن لو كما الجمالية؟» أم «األخالق التايل: السؤال يطرح فرييليو

اآلخر.
فبوريو الكاتبني؛ خلفيات إىل جزئيٍّا يعود النظر وجهتي بني الهائل االنقسام إن
يف الدولة تديره املعارص للفن مخصص ملوقع مساعد مدير حاليٍّا وهو معارض، مرشف
والحديث الفنانني مع العمل خالل من آراؤه تشكلت وقد بباريس. طوكيو» دو «باليه
أصحابها؛ بأسماء يويصبها فنية ألعمال ترويًجا بل فحسب، نقاًشا يقدم ال فكتابه معهم؛
وغريهم. ترياوانيت، وروكريت بارينو، وفيليب جيليك وليام بيكروفت فانيسا أعمال مثل
محنك، سيايس وناشط العمراني التخطيط يف ومتخصص فيلسوف فهو فرييليو، أما
أن كما وماتيس، براك مع امللون الزجاج عىل عمله إىل الفني العالم يف مساهمته وتعود
من وليس الكابوسية، إىل مالت — والحرب والرسعة بالرؤية املتعلقة سيما ال — أفكاره

إليه. منتٍم غري باعتباره الحايل الفن عن يكتب أنه للدهشة املثري
متابعيه بني االجتماعي التفاعل عىل يحث الذي الفن فإن بوريو، نظر وجهة من
وظيفي تخصص من بدءًا االجتماعي، التشظِّي لزيادة عام اتجاه ضد مبارشة يتحرك
بدًال اإلعالم صحبة يف منازلهم داخل أنفسهم لحبس الناس ميل إىل باستمرار متزايد
بسيطة، خدمات تقديم «عرب الحالة: هذه من الفن ن يهوِّ آخرين. أشخاص صحبة من
نظرية تعليمات الفن يقدم ال االجتماعية.» بالرابطة الفراغات ملء الفنانون يستطيع
فيها يستطيع وذاتية وخاطفة صغرية يوتوبيا املشاركة»، عىل تقوم «يوتوبيا بل فحسب،
من عليه الحكم يجب هذا التبادل» «ميدان أن إال أفضل، بطريقة العيش تعلم الناس
فنيٍّا وسيًطا باعتبارها االجتماعية العالقات تُعامل كما لنمطه، تحليل عرب جمايل منظور
تتضمن ربما األعمال هذه إن الفراغ. يف والتجهيز والفيديو الفوتوغرافيا يف يسهم آخر
الحكم أيًضا ينبغي أنه رغم وتباع، تُشرتى وربما تقليدية فنية قطع أنها تبدو أشياء
النموذج هذا إن االجتماعي. للنشاط الكيل املشهد من جزءًا باعتبارها النهاية يف عليها

وديمقراطي. إنساني هو — بوريو يزعم كما — الفن من
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«قصة تريك جافني عمل وهو بوريو، يحبذه الذي الفن نوع عن معربِّ مثال ثمة
فيها أدخل والتي تريك، قدمها التي األعمال من سلسلة الحدث هذا أعقب جيفارا». تيش
شمعي وتمثال واألسود باألحمر إعالنات لوح عىل لتيش شهرية صور يف الخاص وجهه

الثائر. وفاة إلثبات التقطت التي الشهرية للصورة الطبيعي بالحجم

جيفارا».1 «تيش تريك، جافني :1-6 شكل

من سلسلة تريك قدَّم العمل، يف السابق املسار عن َطموٍح ابتعاٍد يف ،٢٠٠١ عام يف
شورديتش. يف فسيحة قاعة يف وإرثه تيش حياة عن النقاشية والجلسات االجتماعات
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املفرتض من تظاهرة نشطاء فيها نظم جلسات السياسية االسرتاتيجية اجتماعات أعقب
استخدام — تريك ذكر كما — العمل هذا وراء الفكرة كانت السلسلة. ذروة تكون أن
تحظى والفعل للنقاش مساحة إلعداد إعالمية بأهمية يحظى فنانًا بوصفه مكانته

اإلعالم. وسائل يف الظهور بفرصة
مع الشباب سحر تمزج وصورته حياته أن إىل يعود لتيش املتجدد االنجذاب إن
عىل البال عن الغائب شبه الخطر من شيئًا واحدة وتضفي الراسخ، الثوري االلتزام
السياسات بني التباين عىل الضوء تسليط العمل هذا فكرة أسباب بني من األخرى.
الرتكيز ثم ومن اليافع»؛ الربيطاني «للفن املحتدم واالبتذال الالتينية ألمريكا الثورية
النضاالت إن الحارض. يف تشع التي التاريخ إرشاقات عىل — تريك نظر وجهة من —
والتي للرأسمالية، مناهضة حركات لظهور نظًرا ثانية التوهج يف بدأت القديمة اليسارية
الدمج ذلك تجسد فهي والثقايف؛ السيايس العمل بني تحالف إلنشاء جديدة سبًال طورت

تيش. صورة بها تذكِّر والتي والسياسية الثقافية للراديكالية الخطري
كان تريك ومرشوع كيشوت»، «دون رواية قراءة إىل الثورية عصاباته تيش دفع
أسبوعني مدى عىل الناس من متنوعة قليلة مجموعة إحضار يمكن فال كيشوتيٍّا؛ بالفعل
كانت لكنها مشوقة حرضتُها التي املناقشة كانت يشء. ال من سيايس برنامج وتصميم
الجلسات وحرضوا معهم تحدثت ممن آخرون وكان الرتكيز، ويعوزها هدف بال أيًضا
عليه هيمن الختامي الحدث أن للغرابة يدعو ومما مماثل. شعور يتملكهم النقاشية

العلن. يف التعري يف حقهم حول التعري مؤيدي جدال
املستوى عىل التفاعلية األعمال من الكثري لطابع نموذج هي جيفارا» تيش «قصة إن
املشاركون ينزع املحتمل. والخطاب وتنوعهم املشاركني عدد بني توازن فهناك االجتماعي؛
ال املؤقتة اليوتوبية الفقاعات هذه ويف وانتقائيني، ونخبويني، قلة، يكونوا أن إىل النشطاء
بالفعل، يحرضون الذين هؤالء بني حتى ألنه وذلك جوهرية؛ سياسة أية إىل التوصل يتم
النتيجة وتكون مؤقتة، بصورة نسيانها أو املصالح وتضارب االختالفات إنكار يجري

إال. ليس رمزية سياسة األرجح عىل
يقبل ال فعاًال حضوًرا جديد من يدخل الجمهور تفاعل استخدام فإن ناحية، من
الحضور يعد لم جاهزة. وأشياء إلشارات مفرغ لهو إىل يتحول بأن يهدد فن إىل الجدال
الديمقراطي املثايل باملبدأ مؤقتًا يتحمس الذي بالجمهور بل الفنان، الخاصبعبقرية ذاك
احتمالهم يميز األقل عىل أو قيمة، ذا شيئًا باعتبارها وأفعالهم أفكارهم مع يتعامل الذي

اإلبداعية. للمشاركة
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من النمط هذا ظهور فإن ذاتي، بإدراك ورمزيٍّا فائدة بال العمل هذا كان إذا
السياسات تفريغ يف بالتفكري اقرتانه لدى بوريو. يرى مما إيجابية أقل يكون ربما الفن
بوريو يصفه فما بالسويد)، العادي» «املواطن مرشوع (تذكر فحواها من الديمقراطية
تفاعًال السابق يف كان ملا جمايل وتمثيل أهمل، أو انتهى ملا الفن لعالم آخر استيعاب هو
توجد الديمقراطية كانت إذا عادية. إنسانية عالقات وحتى سياسيٍّا، وخطابًا اجتماعيٍّا،

كبرية. مشكلة يف فهي فقط، الفنية األعمال يف
الحكومات سيما (ال الحكومات من كالٍّ يالئم ذلك، مع الفن، من النمط هذا إن
التسعينيات)، إبان أوروبا يف انتشاره جاء هنا ومن االشرتاكي، الديمقراطي التحول ذات
باعتباره الفن إىل تنظر — رأينا كما — الحكومات إن التجارية. املؤسسات وعالم
ضمادة دور االجتماعي املستوى عىل التفاعيل الفن يؤدي أن وتأمل اجتماعيٍّا، مهدئًا
فربما التجارية املؤسسات أما فيها. التسبب يف املال رأس يستمر التي الخطرية للجروح
الرشكات ِبنى وتحرير إبداعي، بلهو العمل بيئات وطأة لتخفيف خاص وجه عىل توظفه

إداريٍّا. مستشاًرا باعتباره الفن صياغة تُعاد وهكذا ابتكاري، بفكر ومناهجها
يف ترغب ما املعارص الفن حول فرييليو مالحظات تكن لم ذلك، من النقيض عىل
كان عنها التعبري ألن بالفعل؛ األخطاء من الكثري تحمل فهي والرشكات؛ الدول سماعه
قدًرا إلقرانها استفزازية أنها كما كبرية، أخطاء عىل وتحتوي وتهويلية، متشددة بلغة
بوضوح تعربِّ فإنها ذلك، مع الجماعي. بالقتل مبارشة املعارص الفن إنتاج من كبريًا
والتأمل، والسكينة اإلنساني الخطاب مقابل يف نفسه الفن هذا يضع أن حول قلق عن
بني من إن القول يمكننا ربما وفرييليو، بوريو آراء لتوحيد الذرائعية. القوى خدمة ويف
بغالف االجتماعي التفاعل تغليف تحديًدا األمر هذا لفعل الفن اتبعها التي األساليب

الجمايل. األداء
يف بقوة واالرتباطات والثقافات واألجساد املواد جميع تحريك املال رأس منطق إن
الرموز استبدال يف األمر لهذا مماثل شكل يكمن األرباح. تحقيق عن اآليل البحث إطار
رأس مع املتحالف — الفني اإلبداع إن فرييليو، نظر وجهة من الفن. يف األهمية عديم
التالعب ممارسة يف نحو أبرز عىل يظهر ما وهو نفسها، اإلنسانية ضد ه موجَّ — املال
الفوتوغرايف التصوير يف وراثيٍّا معدلني لبرش عديدة رؤى هناك كانت لقد بالجينات.
وإينيز جريلينكس مارجي من كلٌّ قدمها التي تلك املثال، سبيل عىل — الحديث الرقمي
التغيري آلفاق سحري طابع إضفاء يف املصقولة، بمناظرها ساهمت، — المسويردي فان
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جينات يف فعليٍّا تالعبوا بأنهم الزعم يف آخرون فنانون تمادى الجينات. يف اإلبداعي
أرنب عىل وراثية تعديالت كاك إدواردو أجرى سواء فني. أثر عىل للحصول حية كائنات
استخدام يف الحق الفنان يملك واضح: املغزى فإن ال، أم فني كعمل فسفوري أخرض

معلنة. جمالية لغايات الجيني التالعب

الفسفوري».2 األرنب «ألبا، كاك، إدواردو :2-6 شكل

املشاهد. ذاتية هو األعظم األيديولوجي الحصن فإن املستمر، التحول هذا وجه يف
يف اختزله روشينربج لروبرت تفاعليٍّا عمًال أن ستاينربج ليو شعر طويل، وقت منذ
مثل لها كان التي السربانية أعمال استهالل قرب هذا حدث كهربائي. مفتاح وظيفة
طابعها فإن باملشاهد، للغاية الواضحة التالعبات رغم ذلك، ومع تجاهنا. النوايا هذه
سبب عن األول) الفصل يف (اقتبسته سؤاًال بورديو يطرح باٍق. املقرتن وغموضها املنيع
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تهديًدا «يشكل تفسريات عن السؤال إن فيقول التفسريات، لجميع الفن تفادي وجوب
عن للغاية «املختلف» ذلك ومع األقل) عىل الفن محبي (بني للغاية الشائع للتظاهر مميتًا
الوصف.» تفوق خربات عىل وقادر الوصف، فوق يسمو فرد أنه عىل نفسه يف املرء تفكري
رغم — أنهم املثقفني ملشاهديه يكفل أن هو الفن غرض إن املطاف، نهاية ويف
التي القوية التجارية بالدعاية العقلية البيئة وتلوث اإلعالم، وتالعب الديمقراطية، فساد
الفنانون يصادق عندما بالحرية. ويتمتعون سوء، يمسسهم لم هم، كما — تتوقف ال
املشرتكة. امليول ذوي من غرباء مع هادف اجتماعي نقاش يف املشاركة بإمكانهم عليه،
النزعة أن كيف جيلباوت سريجي بنيَّ آخر. نوع من بعاملية العاملي املشاهد يواجه
أخذتا املتحدة الواليات بفن — الخاصة املحلية االهتمامات — القومية والنزعة اإلقليمية
متقدمة، مرحلة يف العاملية. هيمنتها ترسيخ تجاه املتحدة الواليات تحرك مع تتناقصان
يصنع أن يجب بل أمريكيٍّا، الفن يكون أن يشرتط يعد لم أنه بحيث الهيمنة، هذه بطلت

العاملية. للنيوليربالية األمريكي للنموذج وفًقا
الذي الفن هو إشادة بأكثر يحظى الذي املعارص الفن أن إىل نخلص أن يمكننا
التكافل وآليات التجارية، الحواجز وكرس النيوليربايل، االقتصاد مصالح تدعيم يف يسهم
يكون أن ينبغي ال التهجني. من مستمرة عملية إطار يف الثقافية واالرتباطات املحلية،
لنفسه املعارص الفن عالم نظرة بني ضخم تباين ثمة لكن للدهشة، يدعو سببًا هذا

الفعلية. ووظيفته
واقتصاديات ثقافات تغيري يف ويساعد املحلية، الخصوصية حدود الفن يتجاوز
معقد. نحو عىل متصلة العملية لهذه والتنازلية التصاعدية الجوانب إن ومزجها. العالم
نحو عىل لذلك. نتيجة األوضاع تسوء كثرية أماكن ويف املحلية، املقاومة مواطن تنهزم
هارت أوضحها أوسع، تضامنات وظهور أكرب، اندماج أمام الطريق الفن يمهد مماثل،
تصاعدية سمة أية فإن ذلك، ومع «اإلمرباطورية». كتاب يف للغاية مقنع نحو عىل ونيجري
عىل تنصبُّ والتي ألفعاله، الخاصة لنظرته معاكسة هي للنيوليربالية الفن عالم بدعم
يف الخاصة بالطبائع التضحية عىل ليس وبالطبع الذرائعي، وغري والشخيص الخاص
يف للفن، الرئييس اإلسهام يشكل الذي هو تحديًدا التباين هذا العاملي. التجانس سياق
من قطاعات اجتذاب كثريًا: فاعلية أكثر بصورة الجماهريية الثقافة تنفذه فيما النهاية،
ألفعال للغاية فعالة أيديولوجية وذريعة عنها، وتبتعد املحلية ثقافاتها فوق تسمو النخبة

العاملي. املال رأس مع تواطئه يف الجمهور ذلك
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جدوى انعدام أن رأينا لقد مختلفة. وتناقضات بتوترات يتميز املوقف هذا أن إال
تطور ويف والرشكات. بالحكومة خاصة بحاجات تشوَّه — الرئيسية جدواه وهي — الفن
ن تثمِّ إذ جاذبيتها: نطاق توسيع ملحاولة نتيجة للتشكيك الفن نخبوية تعرَّضت متصل،
توسيع يف وترغب بالنقيض، عام بوجه الدول تهتم فيما الحرصية، لسمته الفن الرشكات
يف دخلت متزايدة، بصورة تكنولوجية وهي اإلنتاجية، الفن وسيلة إن النهاية ويف حيزه.

العتيقة. اإلنتاجية عالقاته مع رصاع
األيقونات؛ تحطيم األوىل: أربع. فئات ضمن التوترات هذه استغالل فرص تندرج
الضمنية الفكرة عىل األسايس االعرتاض هو — ذلك فعل محاولة حتى أو — الفن فتدمري
ضحايا أقارب إن التالعب. أمام بالتساوي متاحة الرموز كل بأن القاضية املعارص للفن
ودعمهم التالعب، هذا ملثل عرضة تكون أن يجب ال صورتها أن رأوا هينديل مايرا
«شعور»، معرض يف عرضه إبان «مايرا» هاريف ماركوس عمل تدمري حاوال شخصان
الرئييس الرسم فيها جاور التي العذراء»، «مريم أوفييل كريس لوحة تعرضت باملثل
بنيويورك. «إحساس» بمعرض عرضها عند للهجوم إباحية، مجالت من بمقصوصات
األعمال جميع بأن الكثريون به يؤمن الذي الرأي أيًضا تتحدى األعمال هذه مثل إن
العامة الفنية األعمال تتعرض حني الذات. عن املطلق التعبري نتاج وهو جيدة، الفنية
جيًدا املخطط املتعمد اإلحراق كان مبارشتها. وسياسة وغايتها محيطها يتبني للهجوم،
املدينة؛ سكان من الكثري مقته والذي مايسون، لريموند األمام» «إىل ملنحوتة برمنجهام يف

املحلية. للسلطة الدعاية منها الغرض فنية قطعة عىل املبتذلة للسلطة ممارسًة
واالستغالل الفن، يف السيايس النشاط مذهب يف فتتمثالن والثالثة الثانية الفئتان أما
االنتقادات بعض هناك كان الفن. عالم نظام لتفادي تكنولوجية لوسائل املتصل
ملعارض مناسبتني أحدث اتخذت العاملية. البيناليات نطاق داخل للنيوليربالية الرصيحة
تحت العارش»، «دوكيومنتا فمعرض لهما: موضوًعا السياسية املشاركة من «دوكيومنتا»
التسعينيات، انتعاش ذروة يف الفن لعالم سياسية ال سمة اتخذ ديفيد، كاثرين إرشاف
ومعرض إليه؛ ويشتاق املايض يتأمل لكونه كثرية مناٍح يف اإلدانة أشد أُدين لذلك ونتيجة
عىل أخرى واضحة إشارة وكان إنويزر، أكوي عليه أرشف عرش»، الحادي «دوكيومنتا
النقدية، األعمال من هائلة مجموعة ضم فقد االهتمام، مركز إىل انتقل الهاميش الفن أن
الديمقراطية، عن حوارات ونرش العالم، حول كثرية أماكن يف جرت نقاشات دعمها
هذه أن دام ما ذلك، مع الالتينية. أمريكا يف واملدينة والكريولية والتصالح، والصدق
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تحتوي االنتقادات هذه فإن التقليدية، الفني العالم ِبنى نطاق داخل تبقى األعمال
املحتملة. قوتها من توهن ذاتها يف واضحة تناقضات

معرض عن كولينجز وماثيو أرنات ماثيو بني حواًرا يصور — مازح صغري كتاب يف
— النقدية ولغتهما شخصيهما عن باملثل حديث خالله ومن عرش»، الحادي «دوكيومنتا
يملك ال نمطية، وبصورة املغايرة. األعمال استعراض من انزعاجهما عن الكاتبان يعرب
ذكريات سوى خربته، وقلة سهوه من منزعج غري القارئ جعل سبيل ويف كولينجز،
جميع بها «عبس التي الطريقة عىل اعرتاضه يذكر ذلك مع شاهده، عما ومشوشة مبهمة
أو األلم، معاناة أو املعاناة، بألم ويشعرون الصحفي، باملؤتمر املنصة فوق املوجودين
مثل أن هنا املهم املغزى إن كثريًا.» يجفلون وكانوا بتكلف يتحدثون كانوا األقل عىل
يعادون الذين — كولينجز أمثال — لهؤالء بالنسبة مقدًما. عليه متفق هذه األفعال ردود

ضعيفة. األعمال هذه فمثل سياسيٍّا»، «السليمة االفرتاضات
من الرؤى هذه حراك يمثله أن يمكن ما عدوانية، منمقة نثرية بلغة أرنات، يحدد

األملاني: الفن فخامة إىل ُصنعها مغزى

ذات العجرفة مثل يشء — معكوسة عرفانية عىل بناءً وذلك «يعلم»، الجميع
باأللوان (الغنية بأفريقيا الحية الكائنات «خدمتها» يف توظِّف التي — املبادئ
السياسية «البشاعات» لضحايا املعذبة «واملشاعر» فرصة)، كل يف والراقصة
املركز اعتذار فإن الطريقة، بتلك بينها. وتوحد جغرافيًا، املبعدين واالقتصادية
يأتي إذ والشاذة، املريعة شئونه إدارة عىل ينسحب الخاصة مركزيته عىل
أمر هو كم القوام؛ هالمي يشء إىل لتتحول ويخفقها العجيبة، الغريية بفاكهة

مقزز!

(يحاول الحدث لهذا االحرتافية الفردانية بني تناقًضا هناك أن إىل يذهب كما
(التي الجذرية الحدث وانشغاالت فريدة) مساحة شغل الفنانني، شأن شأنهم املرشفون،

الجماعي). املذهب نحو تميل أنها يبدو
هذه أن يف يكمن ال الفن يف املشكالت هذه عرض عليه انطوى الذي السوء أن إال
إىل اللوم توجيه يف إخفاق يف وال اليساري، للتيار انعكاسية أفعال ردود هي املوضوعات
العالم أن للغاية الطفيف االحتمال يف يكمن بل األعمال، هذه مثل أمامهم تعرض أناس
أي دون تعرض الفنية األعمال كانت إذا للمساعدة. يشء أي فعل يمكنه وحده الفني
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أشكال من شكًال ومشاهدتها أداء مجرد عرضها فسيصبح صدى، لها يكون أن احتمال
بحيث املجتمع، باقي عن فاصلة بحواجز منفصًال ليس الفني العالم إن سيقال التسلية.
إذا متزايدة بصورة صحيًحا يكون أن يمكن وهذا أوسع، تأثري املعارض لهذه يكون
الجوانب بباقي مقارنته عند الحايل، الفن تهميش أن بيد الفن، استقاللية تدمري استمر
بنجامني والرت نظر وجهة إن ثانوية. تكون أن املحتمل من اآلثار تلك أن يعني الثقافية،
جعل من أكثر يشء فعل إىل يحتاج الراديكايل الفن إن هنا: قائمة تزال ال القديمة

بها. ويُشاهد ويُوزع يُصنع التي الطريقة من يغري أن بد ال موضوعه، السياسة
األفعال. ردود أحد واملتاحف املعارض لعروض التقليدي امليدان من الخروج كان
األعمال من املادية الصفة نزع هدد الويب، متصفح ظهور مع التسعينيات، منتصف منذ
ماذا للفنون. املصون النظام — رقمية شبكات عرب اليسري توزيعها يف سيما ال — الفنية
الخوادم من آالف عىل وضعه ويمكن مثالية، بدقة للنسخ قابل بعمل السوق ستصنع
كيف وتعديله؟ تفكيكه للمستخدمني ويمكن واحد، آن يف الكمبيوتر أجهزة من وماليني
— املوقف هو وهذا البيانات؟ من الجزء هذا مثل امتالك أو بيع أو رشاء للمرء يتسنى
مع اإلنتاج وسائل تحديث فيه يتعارض الذي — ماركس نظرية يف املحورية األهمية ذا
إلعداد الجديدة التكنولوجيا وسائل استخدام يتعارض الرقمي، الفن ويف اإلنتاج. عالقات
النخبوية مع وكذلك الرعاية ومع الحرفة عىل القائمة املمارسة مع وتوزيعه الفني العمل

الفني. العالم بها يتسم التي
بذلت التي التجارية الرشكات مع جنب إىل جنبًا اإلنرتنت، عالم يف فنانون أسهم
كان لقد تجاري. تسوق مركز إىل منتدى كونه من اإلنرتنت لتغيري منسقة جهوًدا
ذكية فنية أعماًال أنتجوا الذين اإلنرتنت لفنَّاني ثريٍّا موضوًعا التجاري االستعمار هذا
العمل ذلك شهرة األعمال أكثر بني من وإدهاشه. املتسوق جذب إىل تهدف ومعقدة
املتصفحني حوَل رقمي» «اختطاف فعملها إيتوي؛ الفنية األعمال مؤسسة نرشته الذي
ونقروا و«بنتهاوس»، و«بورش»، «مادونا»، مثل كلمات البحث محرك يف كتبوا الذين
عملية هذه إن ساكنًا، تحرك «ال الرد: بهذا حيَّاهم ثم إليتوي، تصنيًفا األعىل املوقع فوق
وهو مسجون حاسوب مخرتق محنة عن صوتي مللف تحميل تالها رقمي.» اختطاف
ريتشل بينهم من — وآخرون نتسكيب. رشكة قبل من اإلنرتنت واختطاف ميتنيك، كيفن
البيانات، يف والتنقيب بالعمالء، الخاصة االستقصائية للدراسات الدقيق بفحصها بيكر،
استخدمت التي التجارية الرشكات مع نزاع يف دخلوا — العمالء خصومات وبطاقات
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مستخدمي يِعُد موقًعا بيكر صممت الرأي. عن التعبري حرية لكبت النرش حقوق قوانني
بتقديم «تيسكو» رشكة من العمالء خصومات بطاقة عىل للحصول سجلوا الذين الويب
أسئلة تطرح تسجيل استمارة يستكملوا أن رشيطة الشبكة، تصفحهم أثناء لهم نقاط
بياناتك أهمية مدى و«ما للمسوقني؟» الشخصية بياناتك غالبًا تقدم «هل غرار: عىل
فيه تهددها تيسكو رشكة من خطابًا تلقت ما ورسعان التسويق؟» لعمالء الشخصية

أرضار. عن بتعويض ومطالبة قضائي زجري أمر بإرسال

وور».3 توي موقع «مؤسسة، إيتوي، :3-6 شكل

مستعاد فتاك نوع فمن نطاًقا؛ أوسع هائل تطور عىل دليل الفني النمط هذا
مكونة متماسكة، معارضة حركة خرجت — الظاهري انتصارها وقت يف — للرأسمالية
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وأنطونيو هارت مايكل يزعم واحدة. بقضية االهتمام عىل القائمة املتشظية السياسة من
األساسية االقتصاديات تحول من التعاونية القيم تنبثق أن بمصادفة، ليس هذا أن نيجري
واملستخدمني الرشكات بني التعاون فيها يمثل أن يمكن والتي البيانات، معالجة إىل بعينه
«احتمال يف النتيجة وتأتي االستثمار. رأسمال من أهمية أكثر تنظيمية قوى واملنتجني
عىل قامت التي — الحرة الربمجيات حركة إن وأويل». تلقائي الشيوعية من نوع ظهور
النرش حقوق قوانني من أصلية غري بصيغة املحمي تحديًدا التطوعي العاملي التعاون هذا
يف الجماعي العمل هذا عىل بارًزا مثاًال وترضب مايكروسوفت رشكة لهيمنة تحدٍّ هي —

الواقع. أرض
وهم تحدي هو املعارص الفن نطاق داخل التوترات استغالل يف الرابع املنهج إن
التقنيات بني التأليف إن رصيح. نفع لها أعمال إنتاج خالل من الفن جدوى انعدام
زمن منذ ُدفنا أنهما الظن كان شيئني أيقظ الرقمي املضمار يف اإلنتاجية وغري اإلنتاجية
بوكلو، بنجامني نظر وجهة من للفن. السيايس واالستخدام الطليعي، الفن حتًما: بعيد
تشكلت التي السوفييتية البنيوية هو انتفاع قيمة يحمل الذي الرئييس الفني النموذج فإن
حيث الخصوص، وجه عىل اإلنرتنت عالم يف املعالم. واضحة محددة ألغراض الثورة بعد
االنتفاع. قيمة جديد من يكتشفون الفنانون كان واهنة، والنسخ اإلنتاج بني الحدود تكون
الويب، عىل للمواقع مركزية بصورة واملحكومة الحرصية التسمية جارين بول حارب
عمليٍّا تقنيٍّا حالٍّ صمم للشبكة. الديمقراطية اآلفاق مع يتناقض ما — يزعم كما — وهو
يف السيايس ونفعه العميل استخدامه عىل وأرص ،Name.Space املواقع، نطاقات بشأن
نشطاء أعمال تحالفت وظيفي. غري يكون وأن بد ال الفني العمل أن يظنون للذين تحدٍّ
صممه الذي FloodNet برنامج غرار عىل — الجديدة السياسية الحركات مع آخرين
ضد حملة أثبتت االستهالكية. للنزعة املبارش باالختالل وانشغلت — ستالبوم بريت
الجماعة موقع إلغالق قانونيٍّا إجراءً استخدمت التي إيتويز — العمالقة اإلنرتنت مؤسسة
فرضت الركود) مع جنب إىل (جنبًا الحملة أن لدرجة للغاية فعاليتها — إيتوي الفنية
السنوات غضون يف وإنتاجية تطرًفا األعمال أكثر لعل القضائية. الحراسة الرشكة عىل
ويف االستهالكية النزعة قوة نطاق عىل ركزت التي األعمال تلك يكن لم املاضية القليلة

وراءها. يكمن وما حدودها، استكشفت التي تلك بل إطارها،
باملعارض— العتيقة معالجته من فاعلية أكثر بدرجة — يثري اإلنرتنت عىل الفن إن
والحوار السوق، عن منفصلة هنا الديمقراطية إن بوضوح. والديمقراطية الحوار قضايا
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بني ضبابي خط وثمة العامة، األخالقيات من جزء واالنفتاح متكرر، واالقرتاض رسيع،
املنعزلة واملشاهد املستقل بالفنان بالتضحية تباشري هناك ومشاهديه. العمل صناع
وردود بالفن، ومراوغة حتمية األكثر الصفات إىل إضافة الجماعية املشاركة لصالح

والفعالة. الهادفة األفعال
ذلك يف تزدهر أنها رغم اإلنرتنت، بعالم مقيدة ليست املفيدة األعمال هذه مثل إن
سيكوال آالن أنتج يُشاَهد. ما تحدد ال املرشفة واملتاحف الراعية الرشكات ألن نظًرا العالم
وتعالج النصوص، مع الفوتوغرافية الصور فيها تتناسج الفنية، األعمال من ضخًما ا كمٍّ
يف املثال، سبيل عىل البحرية، التجارة األمد: طويلة طموحة مرشوعات يف هامة موضوعات
صغريًا إسهاًما قدم ومؤخًرا، سمكة». «قصة الذاتي واالنعكاس بالدقة يتسم الذي كتابه
نحو عىل (عرضت رشائح كعرض معارض يف ظهرت التي الصور من عرشات ببضع
أيًضا وأعقب لشبونة)، يف كولومبوس لكريستوفر الفايش التذكاري النصب عند معرب
التظاهرات هي أيام» و«الخمسة العالم»، هزت أيام «خمسة بعنوان كتاب يف النصوص
كانت .١٩٩٩ عام نهاية قرب سياتل يف جرت التي العاملية التجارة ملنظمة املناهضة
تصف — كلري سانت وجيفري كوكربن أللكسندر — الصور هذه أحاطت التي النصوص
القاتل (وبالطبع، الوحيش والرد املتظاهرين، بني املوجودة والفصائل واألساليب األهداف
بنصوص الصور — العادة غري عىل — نفسه سيكوال يدعم ال الرشطة. من األرجح) عىل
عالوة مكفولة» بسيطة وصفية فراسة «فإن الغرابة هذه مثل وجه يف أنه زاعًما كثرية،

ذلك: عىل

صقيع يف عمًدا يتعرون وأحيانًا العزل، املتظاهرين مواقف أصف أن أتمنى
االرتجاجية. والقنابل املطاطية والطلقات الغاز قنابل انتظار يف وهم الشتاء،
االضطراب من أخرى ولحظات باملجتمع، الفعاليات من لحظات هناك كانت

االحتفال. لحظات من وغريها بالحرض،

تضم لكنها فوتوغرايف، إطار يف جامدة لحظات طبعت االنتظار، غضون يف إذن
يف للغاية املؤكد من لكن للمستقبل يتطلع وقت داخلها، مضمنًا الوقت من هائًال قدًرا
التظاهرات من كلٍّ حيال عتيقة سمة هناك كان ألنه أيًضا؛ املايض ويتأمل ورهبة، توقع
هذه مثل يف الوقت تنشيط أعاد ماذا نفسه. تأكيد يعيد التاريخ بأن شعور الصور، وتلك
نظام داخل تضمنها بها بدت التي الطريقة بل وحدها بسياتل األحداث ليست الصور؟

135



املعارص الفن

الغاز».4 قنابل انتظار «يف سيكوال، آالن :4-6 شكل

تندمج السابق يف واحدة قضية عىل ركزت التي الغضب رسيعة فالجماعات للتغيري؛ أوسع
الحديثة للحركات اإليجابي املرشوع إن األمور. عليه تسري الذي للنحو واسع انتقاد داخل
وجعل املساواة، وزيادة البيئة، حماية بيِّنة: العريضة خطوطه لكن جدال، مثار هو
بلوتوقراطيات يف واألحزاب للحكام دورية انتخابات من أكثر هو ما تعني الديمقراطية

ثابتة. أثرياء) (حكومات
يف لغًزا يكون أن إىل يسعى وال واضحة، دعائية قيمة العمل هذا يحمل مجدًدا،
شك ال لتفكريهم. الهائل العمق عىل لهم التأكيد طريق عن املشاهدين تملُّق إىل أو ذاته
ذلك مع مضيفيه. تكريم صالح يف العمل لهذا املعارض تقديم يصب أن املمكن من أنه
مع تتواءم ال ألنها الوظيفة؛ تلك مع يتعارض للعمل واملحدد الواضح األكرب الدور إن

واملعرض. الفن مكانة تدعم التي املعتادة الضبابية املثاليات
إن الفن. حرية إىل أخرى مرة الحال، بطبيعة يأخذنا، الفن جدوى سؤال إن
أسس عىل مبنية — الذاتي والنقد واإللحاح والتنوير اإلبداع — بعينها الفن اهتمامات
الحكومة وتصنيف التجارية التعامالت — إخفائها يف تساعد التي األشياء بقدر ذرائعية
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هذا؛ فعل ويمكن إخفائه. من بد ال الذي االعتبار هو وهذا — والحرب الفنية لألعمال
يستشهد أصيل. بها، االستمتاع ويف الفنية، األعمال إنتاج يف املتوفر املحيل التحرر ألن نظًرا

الفن: حرية حول لفلوبري بخطاب بورديو

هذا يف بالحرية يتسم يشء كل — األقل عىل — فهناك الفن؛ أحب السبب لهذا
ملًكا فيكون يشء؛ كل ويفعل بالرضا، املرء يشعر وهناك القصيص، العالم
إليك بالنسبة اإلنسانية حدود، توجد ال ا. وقسٍّ ضحيًة وسلبيٍّا، نشًطا ورعاياه،
املهرج. يسببه الذي اإلثارة كشعور الجملة نهاية يف تقرعها أجراس بها دميًة

عاتية. قوة هي املتفرج) أو (والقارئ للفنان الحرة السيادة أن إىل كثريًا فلوبري ح يلمِّ
عام، بوجه الطليعي بالفن الخاصة وتلك فلوبري، عند الحرية ابتيعت بورديو، تحليل يف
السوق هم آخرون بوهيميون ُكتَّاب كان االقتصاد. عالم عن الفعيل االنفصال مقابل
متعمد تحدٍّ يف كتب وأُلِّفت األعمال، من النمط لهذا فادحة بصورة املالئمة وغري الرئيسية
الربجوازية املؤلفات من كلٍّ ضد فعل رد من الفن استقاللية تشكلت الربجوازي. للفهم
عىل تحقق كان إذا — االستحسان وتحقق بالقضايا، املنشغل الواقعي واألدب الرفيعة
محل حلت جديدة طليعية أنماط مع الزمن، من طويل وقت مرور بعد — اإلطالق
الفن؛ عالم يف موجودة تعد لم الحرية تلك رشوط أن رؤية اليسري من وروضتها. القديمة
العامة، إىل للتودد تُصنع الفنية واألعمال السوق، كنف يف بالراحة يشعرون فالفنانون
ذلك بخالف لكن فن، أنه عىل الفن لتعريف االستقاللية من كاٍف قدر عىل اإلبقاء مع
يأتي ال أو رسيًعا، النجاح يأتي ما وغالبًا فيها، منُغمٌس واملوضوعات األنماط فمعظم

اإلطالق. عىل
املالحظات بني من وسلطته. الفن حرية مصداقية تتناقص الظروف، هذه مثل يف
الحرية «إن الفنية: الحرية عن أدورنو قال الجمالية»، «النظرية كتاب يف االفتتاحية
الثابت الحرية غياب مع يتناقض مما خاص؛ يشء عىل تقترص ما دائًما الفن يف املطلقة
تتخلل للفن الخاصة الحريات فإن هذا، نطاًقا األوسع الحرية غياب انمحاء وحتى للكل.»
فهي ذرائعية، أقل عالم عىل يوتوبية نافذة تفتح قد أنها حني ويف كالرمال. األصابع
التي األعمال تشكل ذلك، من النقيض عىل لالضطهاد. فعالة ذرائع دور أيًضا تخدم
تحرير إىل وتسعى الفني، النظام يف املتأصلة التناقضات عىل ضغًطا واضحة فائدة تحمل
أقنعة أحد رفع يعني الحر الفن استقاللية انتهاك إن املال. رأس عبودية من نفسها
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للتطور كنموذج الحرة التجارة هجر تقرر وإذا بالعكس، العكس أو الحرة، التجارة
الحر. الفن وهو حليفها؛ عىل حتًما ذلك فسيرسي العاملي،

هوامش

(1) © the artist. Courtesy of Jay Jopling/White Cube (London).
(2) © the artist. Courtesy of Julia Friedman Gallery, Chicago.
(3) etoy.com.
(4) © the artist. Courtesy of Christopher Grimes Gallery, SantaMonica,

CA.
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