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تحلیل رابطۀ "شیوۀ بازنمایی" و "مکان نمایش" در
هنرهای جدید*
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1استاد دانشکدۀ معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 2کارشناس ارشد معماری ،پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،91/10/17 :تاریخ پذیرش نهایی)92/2/21 :

چکیده
هنر که به نوعی عمیقترین تجربیات ادرا کی هنرمند را بیان میکند ،همسو با تغییرات زندگی و دریافتهای ذهنی
انسان ،شکلهای نو و تازهای به خود میگیرد .در دهههای اخیر ،از نقاشیهای انتزاعی و مجسمههای مدرن تا
انواع هنرهای دیجیتالی ،در زمرۀ هنرهای پیشرو بودهاند .همراه با این تحوالت ،مکان نمایش هنرهای جدید نیز
نیازمند فضاهایی درخور آثار و معرف ذات پویای آنها شده است .در این مقاله ،رابطۀ هنرهای جدید و چگونگی
شکلگیری فضای معمارانۀ نمایش آنها مطالعه شد ه است .به این ترتیب که ابتدا با دستهبندی انواع هنرهای
جدید که در دهههای اخیر به وجود آمدهاند ،نمونههایی از فضاهای معماری که برای نمایش آثار هنری جدید
طراحی شدهاند ،بررسی شده و با مقایسۀ ایدههای طراحی و بسط مبانی نظری ،ویژگیهای مورد نیاز فضای
معماری متناسب با هنرهای مذکور ،تحلیل شده است .نتیجۀ مطالعه ،هرچند تداوم طراحی فضاهای نمایش
آثار فاخر هنری و یا احجام تندیسگونۀ موزههای جدید را نفی نمیکند ،برای نمایش گونههای مختلف هنرهای
جدید فضایی تعاملی پیشنهاد میکند که در بخشهایی از آن ،فضای طراحی شده در تناسب با آثار به نمایش
گذاشته شده ،به عنوان اثری هنری نمود پیدا میکند و محیط تعاملی حاصل ،با محوریت رابطۀ همارز اثر و فضای
نمایش ،بستر مناسبتری برای درک مخاطبان و تحقق منظور هنرمندان خالق آثار فراهم میآورد.

واژههای کلیدی
هنرهای نو ،هنرهای دیجیتالی ،فضای تعاملی ،پویایی فضا.
*این مقاله برگرفته از پایاننامۀ کارشناسی ارشد نگارنده دوم مقاله با عنوان "گالری هنرهای نو" است که با راهنمایی نگارنده اول در پردیس
بینالمللی کیش دانشگاه تهران انجام شده است.
**نویسنده مسئول :تلفن ،021-66402444 :نمابر.E-mail: aeinifar@ut.ac.ir ،021-66461504 :
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مقدمه
هنـر کـه بـه نوعـی عمیقترین تجربیـات ادرا کی هنرمنـد را بیان
میکنـد ،همسـو بـا تغییـرات زندگـی و دریافتهـای ذهنـی انسـان،
شـکلهای نـو و تـازهای بـه خـود میگیـرد .در دهههـای اخیـر ایـن
هنرهـا بـا عنـوان هنرهـای نو و سـپس هنرهای جدید ،نقاشـیهای
انتزاعـی و مجسـمههای مـدرن ،تـا انـواع هنرهـای دیجیتالـی و
رایانـهای را شـامل میشـوند کـه بـا اسـتفاده از فناوریهـای جدید،
روز بـه روز نمـود تـازهای مییابنـد .بـا ایـن تحـوالت ،آثـار هنـری
نیازمند فضاهایی میشـوند که با شـکل هنرهای جدید هماهنگ
بوده و معرف ذات پویای آنها باشند .در نتیجه فضاهای معماری
متـداول بـرای نمایـش آثـار هنـری وقتـی میتواننـد قابلیتهـای
تاثیرگـذار ایـن هنرهـا را برجسـته نمایند که رابطهای مناسـب میان
آثـار هنـری و فضـای نمایـش آنهـا برقـرار سـازند .بـه همیـن دلیـل
تحـوالت معمـاری ،موزههـای هنـری تـا حـد زیـادی تحـت تاثیـر
پویایی هنرهای جدید و شیوههای بازنمایی آنها قرار گرفته است.
تا کنـون دربـارۀ هنرهـای جدیـد مطالعـات زیـادی انجـام شـده
است .این هنرها به دستههای مختلفی تقسیم شده و خصوصیات
هـر دسـته تشـریح شـده اسـت .از طـرف دیگـر موزههـای هنـری نیـز
مـورد توجـه و مطالعـه معمـاران بودهانـد .اما کمتر مطالعـهای وجود
دارد کـه رابطـۀ میـان هنرهـای جدیـد و موزههـای هنر را به شـیوهای
تحقیق کرده باشد که نتیجه آن به طراحی موزههایی با ویژگیهای
متناسـب بـا ایـن هنرهـا کمـک نمایـد .در این مقاله دو هـدف دنبال

ریشههایشکلگیری
و زمینههای فکری هنرهای جدید
پیشرو بودن در پیدایش جنبشهای هنری قرن بیستم ،اصلی
اساسـی بـوده اسـت .بـا نگاهـی بـه برخی جنبشهـای مطـرح در این
ً
قـرن توجـه بـه اصـل «نـوآوری» کاملا مشـهود اسـت ،تـا آنجـا کـه گاه
نفـس جلـب توجـه مخاطـب بـه کمـک نـوآوری ،همـۀ اصـول را تحت
تاثیر قرارداده اسـت .در این دوره هنر از کارکرد زینتی فاصله گرفته و
بـه سـمت کارکـرد متعهـد گرایش پیدا کـرد و در این راه گاه به مسـائل
اجتماعی و گاه به خود هنر متعهد شد و در حقیقت هنر موضوعگرا،
نتیجـۀ ایـن نـوع نـگاه بـود .اغلـب هنرمنـدان ایـن دوره حتـی بـرای
آفرینـش آثـار هنـری ،از وسـایل غیرمعمـول و شـیوههای غیرمتـداول
بهره میجستند .این نگاه متفاوت آثار این هنرمندان را از آثار هنری
گذشته متمایز میکرد (یگانه.)1386 ،
هنرهـای نـو بـه عنـوان پیشزمینۀ شـکلگیری هنرهـای جدید،
از بطـن تجربههـای نقاشـان ،معمـاران ،صنعتگـران و طراحـان
سـربرآورد و در طی یک دورۀ ده سـاله نه فقط به نقاشـی ،پیکرتراشـی
و معمـاری بلکـه بـه طراحی چاپی ،مصورسـازی کتاب و مجله ،میز و
صندلی ،منسـوجات ،طراحی شیشـه و سـرامیک گسـترش یافت .از
ً
نظر جنبههای مردمی ،این هنرها را هنرمندان و صنعتگران نسبتا

میشـود .نخسـت ،تحلیل و دسـتهبندی شـیوههای بازنمایی انواع
هنرهـای جدیـد کـه در قـرن بیسـتم پـا بـه دنیـای هنـر گذاشـتهاند.
دوم ،تحلیـل ویژگیهـای فضاهـای نمایـش متناسـب بـا شـیوههای
بازنمایـی هنرهـای جدیـد کـه نمونههایـی از آنها در غالـب موزههای
مـدرن در کشـورهای مختلـف سـاخته شـدهاند .بـه عبـارت دیگـر
پرسـش اصلـی ایـن مقالـه ایـن اسـت کـه «چگونـه میتـوان رابطـۀ
تعاملـی مناسـبی میـان فضاهـای مـوز ه و اشـکال مختلـف بازنمایـی
هنرهـای جدیـد برقـرار کرد؟ این رابطۀ تعاملی چه تاثیری بر طراحی
موزههای مناسب برای بازنمایی این هنرها خواهد داشت؟»
بـرای تحلیـل رابطـۀ هنرهـای جدیـد و فضـای نمایـش آنهـا،
از روش تحقیـق اسـنادی و اسـتدالل منطقـی اسـتفاده شـده
اسـت .ابتـدا ریشـههای شـکلگیری هنرهـای جدیـد بررسـی و
سـپس زمینههـای فکـری هنـر پیشـرو تحلیل شـده اسـت .در ادامه
شـیوههای بازنمایـی هنرهـای جدیـد و فضاهـای نمایـش آنهـا
بطـور مجـزا بررسـی و دسـتهبندی شـدهاند .هـدف از دسـتهبندی
شـیوههای بازنمایـی هنرهـای جدیـد یافتـن ویژگیهـای فضاهـای
مناس�ب نمای�ش آث�ار اس�ت و مطالعـۀ مـوردی نمونههایـی از
موزههـای هنـری معاصـر ،کشـف رابطـۀ شـیوۀ بازنمایـی و مـکان
نمایش هنرهای جدید را در تجربۀ سالهای اخیر میسر میسازد.
حاصـل مقالـه تدویـن چارچوبـی تحلیلـی بـرای درک رابطـۀ انـواع
هنرهای جدید و مکان نمایش آنهاست.

ناشناخته تبلیغ میکردند ،به همین دلیلشماری از پیشگامان هنر
سدۀ بیستم میالدی تحتتاثیر شکلها و اندیشههای این هنر قرار
نگرفتنـد (هـاروارد آرنـاس .)76 ،1368 ،هریـک از جنبشهای هنری
نو در یک یا تعدادی از سه زمینۀ زیر تعاریفی را ارائه میکنند که مولد
نوآوری در آن هنر است .این سه زمینه عبارتند از:
• محتوای زیباشناختی هنر؛
• محتوای اجتماعی هنر؛
• هنجارهای حا کم بر جریان تولید و توزیع آثار هنری.
در زمینـۀ محتـوای زیباشـناختی هنـر ،ایـن هنرهـا بـه مـوارد زیـر
پرداختهاند:
 oتعریف نو از قواعد هنری ،مانند سزان و قاعدۀ پرسپکتیو؛
 oاستفاده از ابزارها و فنون نو ،مانند استفادۀ جکسون پوال ک
از برزنتهای صنعتی روی زمین به جای بوم سنتی؛
 oارائـه تعریفـی نـو از ماهیـت شـئ هنـری ،ماننـد آثـار مارسـل
دوشامپ {دوشان}.
در زمینـۀ محتـوای اجتماعـی هنـر ،ایـن هنرهـا بـه مـوارد زیـر
پرداختهاند:
 oتوجـه بـه ارزشهـای اجتماعـی یـا سیاسـی در نقـد فرهنـگ
غالب ،مانند اثر گرنیکا؛
 oتعریفـی نـو از نسـبت بیـن فرهنـگ خـواص و فرهنـگ عامـه،
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جدول  -1تحلیل زمینههای فکری در هنرهای نو.

ارائه تعریف نو از قواعد هنری ،مانند سزان و قاعدهی پرسپکتیو
محتوای
زیباییشناختی هنر

استفاده از ابزارها و فنون نو ،مانند استفادۀ جکسون پوال ک از برزنتهای صنعتی روی زمین به جای بوم سنتی
ارائه تعریفی نو از ماهیت شیئ هنری مانند آثار مارسل دوشامپ {دوشان}

تحلیل هنرهای نو

ارائه ارزشهای اجتماعی یا سیاسی در نقد فرهنگ غالب ،مانند گرنیکا
ارائه تعریف نو از نسبت فرهنگ خواص و عامه ،مانند استفاده از تصاویر آ گهیهای بازرگانی و کمیک استریپها در
محتوای اجتماعی هنر پاپ آرت
اتخاذ موضع انتقادی در برابر نهادهای رسمی هنر ،مانند حملۀ مکتب دادا به هنر رسمی
ارائه تعریف نو از متن اجتماعی تولید هنر شامل منتقدان الگوهای نقشهای اجتماعی و مخاطبان
هنجارهای حا کم بر
تولید آثار هنری

ارائه تعریفی نو از متن سازمانی تولید ،نمایش و توزیع هنر ،مانند فضاهای متفاوت
ارائه تعریف نو از ماهیت نقش هنرمند ،یا میزان مشارکت هنرمند در دیگر نهادهای اجتماعی مانند سیاست ،دین و
آموزش

ماخذ( :با استفاده از)Crane, 2003 :

مانند اسـتفاده از تصاویر آ گهیهای بازرگانی و کمیک اسـتریپها در
پاپ آرت؛
 oاتخـاذ موضـع انتقـادی در برابـر نهادهـای رسـمی هنر ،مانند
حملۀ مکتب دادا به هنر رسمی.
و در زمینـۀ هنجارهـای حا کـم بـر جریان تولیـد و توزیع آثار هنری
موارد زیر مطرح بوده است:
 oتعریفـی نـو از متـن اجتماعـی تولیـد هنـر شـامل منتقـدان
الگوهای نقشهای اجتماعی و مخاطبان؛
 oتعریفی نو از متن سازمانی تولید ،نمایش و توزیع هنر ،مانند
فضاهای متفاوت؛ و
 oتعریفـی نـو از ماهیـت نقـش هنرمنـد ،یـا میـزان مشـارکت
هنرمنـد در دیگـر نهادهای اجتماعی مانند سیاسـت ،دین و آموزش
(.)Crane, 2003
دستهبندی تحلیلی از گرایشهای فکری هنرهای نو در جدول
شمارۀ یک نشان داده شده است.
نظریههایزیباییشناسیمعاصروهنرهایجدید،دگرگونیهای
ایجـاد شـده توسـط جنبشهـای هنری پیشـرو و هنرهای نـو را دنبال
کردنـد و واقعیـت عبـور این هنرها به دورۀ پسـامدرن را مـورد توجه قرار
دادند .تحوالت این دوره توجه به اثر هنری را احیا کرد و روشهایی را
که هنرهای نو برای پیشبرد اهداف ضد هنری طر حریزی کرده بودند
برای مقاصدی هنری مورد استفاده قرار دادند (بورگر.)123،1386 ،

شیوههای بازنمایی هنرهای جدید
هنرهـای جدیـد ویژگیهایـی دارنـد کـه آنهـا را از هنرهـای دیگـر
متمایـز میسـازد .هنرمندانـی کـه در ایـن عرصـه فعالیـت میکننـد
نیـز بـا اندیشـه و نگرشـی متفـاوت ،از هنـر جدیـد بهـره میبرنـد .در
حقیقـت آنچـه این هنرمندان در آن شـریکند ،نه موضـوع ،مواد خام
یـا روشهـای کار ،بلکـه عالقـۀ آنهـا و تعهدشـان بـه دیدگاه گسـتردهتر
از آفرینـش هنـری و کشـف خـود اسـت (اسـما گوال .)385 ،1381 ،در
نظـر بسـیاری از منتقـدان امـروزی ،انـواع آثـار هنری که بـا مایه گرفتن

از ارزشهـای فـردی هنرمنـد تکویـن یافتهانـد ،بیـش از ایمان راسـخ،
نمایانگر اندیشه متزلزل آفریننده خود هستند (ادموند برک،1388 ،
 .)37در جـدول ،2نمونههایـی از هنرهـای جدیـد تعریـف شـده و بـا
استفاده از دیدگاههای فکری موثر در هنر پیشرو ،جنبههای نوگرای
هریک بیان شده است.
در دسـتهبندی ارائـه شـده ،هـر یـک از هنرهـای جدیـد حداقل
یکـی از ویژگیهـای اجتماعـی هنرهـای نـو و پیشـرو را دارنـد و بـه
همین دلیل با هنرهای ماقبل خود متفاوتند .درک این تفاوتها
برای معماری بناهای مناسب نمایش این هنرها ،اهمیت خاصی
دارد ،چـرا کـه خـود موجب تفـاوت در ویژگیهای مکان نمایش نیز
میشـوند .یکـی از ویژگیهـای مرتبـط با معمـاری در انواع هنرهای
جدیـد خلـق شـده توسـط هنرمنـدان قـرن حاضـر ،موزهگریـزی و
خـارج شـدن از چارچـوب خشـک ارائـۀ آثـار هنـری در گالریهـای
هنری است .هنرمندان این دوره ،گاه هنر خود را فراتر از گالریها
بـه مـردم معرفـی کردهانـد و یکـی از اهـداف آنهـا ،نزدیککـردن
هنرهای جدید به زندگی روزمره بوده اسـت .از نظر مکان نمایش،
مجموعـۀ هنرهـای ذکـر شـده در جـدول 2را میتـوان به پنج دسـتۀ
کلی تقسیم کرد:
• دسته اول :هنرهایی چون هنر زمینی که برای نمایش نیاز به
موزه ندارند .خاستگاه این هنرها ،رفتن در طبیعت بکر و دور شدن
ً
از مظاهر زندگی بشـر اسـت و محل اجرای آن عموما دور از دسترسـی
آسان افراد است.
• دسـته دوم :هنرهایـی چـون هنـر رخـدادی کـه وابسـتگی آنها
به نمایش در موزه قابل انتخاب است .این هنر در رابطۀ تنگاتنگ با
زندگی روزمره و بسیار گذرا و غیرمنتظره است .برای اجرای این هنرها
مکانی خاص چون موزه ضروری نیست.
• دسـته سـوم :هنرهایـی چـون هنـر اجرایـی ،هنـر کارگـذاری
و چیدمـان ویدئویـی کـه بـرای نمایـش نیـاز بـه مـوزه دارند .انـواع هنر
کارگـذاری در رابطـۀ تنگاتنـگ بـا موزهانـد زیـرا بـرای مفهـوم یافتـن،
احتیـاج بـه فضایـی خنثـی دارنـد .هنـر اجرایـی هم بـرای نمایـش ،به
مکانی با معیارهای الزم نیاز دارند.
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جدول -2تعریف و ویژگیهای انواع هنرهای جدید.

نوع هنر
هنر زمینی

هنر اجرایی
هنركارگذاری

هنر رخدادی
هنر تعاملی

ویژ گیها

تعریف

هنر زمینی یا هنر خا کی یکی از گرایشهای هنر مفهومی است که آثار هنر زمینی میرا و غیرمیرا به راحتی در دسترس بیننده قرار
در آن هنرمند به کمک تجهیزات خا کبرداری ،چشماندازهای نمیگیرند ،زیرا یا به علت میرایی از میان رفتهاند یا در جاهای
طبیعی را تغییر میدهد و آثاری در مقیاس بزرگ بهوجود میآورد دورافتاده قرار دارند.
که فقط با کمک عکس و فیلم قابل ارائه است.
«زنده بودن» مشخصۀ اصلی آن است؛ بدین معنا که در برابر
مخاطبان و گاه با مشارکت آنها اجرا میشود.

نوعی نمایش است که از اوایل سدۀ بیستم گاه به گاه رواج داشته
و در اجرا عناصر تئاتر ،موسیقی و هنرهای تجسمی را با هم ترکیب
میکند.

اصطالح چیدمان در دهۀ  1970رواج یافت و منظور از آن ،تالشی است برای نشان دادن این نكته كه اشیاء در بافت
فضاسازی س ه بعدی در یک نگارخانه یا مکانی دیگر برای پیرامونی دیده میشوند ،که تا حدود زیادی رفتار و نگرش
مخاطب را نسبت به اشیاء تعیین میكند.
نمایشی خاص و یا رساندن پیامی معین است.
جستجو برای ایجاد ارتباط بین «هنر و زندگی» است و پیوندی مستقیم ،گذرا  ،ناخواسته و غیرمنتظره است.
نزدیك با زندگی در زمان حال دارد.
در دهه  1990با بکارگیری رایانه در تجربۀ هنری جدیدی،
بیننده و ماشین ،قادر بودند در تعامل با یکدیگر ،اثر هنری
واحدی خلق نمایند ).(Muller & Edmonds, 2006, 195-207

مخاطب با فراهم کردن ورودیهایی برای تاثیر گذاشتن بر
خروجیها به طریقی در فرآیند هنری شرکت مینماید.

هنر ویدئویی

گرایش فزاینده به حذف مرزهای میان هنر و زندگی روزمره،
حذف مرز میان هنر «متعالی» و «پست» را بازتاب مینماید.

ویدئو به فوریت ضبط شده و به نمایش درمیآمد و حس
ً
صمیمیتی را فراهم میآورد كه معموال در فیلم قابل درك نیست.

هنرتعاملگرای
اینترنتی

امکان ارتباط همزمان و غیر همزمان را فراهم میسازد و حضور اینترنت امکان حضور مجازی را فراهم میکند و به واسطۀ کاربرد
فرارسانهای ،نیروی بالقوهای را برای آفرینش تجربهای بیواسطه
در مکالمه ،مجازی است و مکان فیزیکی در هنگام ارتباط
به نمایش میگذارد ).(Bolter and Grusin, 1999, 21
اهمیت کمتری دارد ).(Bostad et al., 2004,15

هنرچیدمان
ویدئویی

در این هنر ،تلفیق عوامل مختلف (صدا ،تصویر ،دكور صحنه) كاربرد ویدئو را در چیدمان افزایش داده و تفاوتهای هنرمندان
و فعاالن سیاسی – اجتماعی را از میان برده است؛ هنرمندان
در خدمت روایت هنرمندان ازداستان قرار میگیرند
بسیاری با رسانه و نقد اجتماعی در قالب هنر درگیر میشوند.

هنر دیجیتال

هنر دیجیتالی رسانۀ مكانیزه شدهای با قابلیتهای نامحدود
است که در روند پیشروی جهان به سوی فرهنگ دیجیتالی
هنر را نیز متاثر ساخته است.

فناوری دیجیتالی تصویرپردازی را بینهایت انعطافپذیر
میسازد .هر عنصری از تصویر در كامپیوتر به زبان دیجیتالی
تبدیل میشود و قابل اصالح است.

هنر فیلمبرداری
دیجیتال

این هنر فیلمبرداری را سادهسازی کرده و با شفافیتبخشیدن به تصویر از همان ابتدا حضور دارد و الزم نیست آن را تصور ،تولید و با
آن خصلتهای قهرمانانه را در فیلمسازی منتفی ساخته است .دشواری ثبت کرد .تصویر بالفاصله قابل ارائه است.

هنر در شبكه
جهانی

هنری تعاملی است که در شبكۀ جهانی و متکی به استفاده از طراحی گرافیكی نقش حائز اهمیتی را در این شكل از هنر در حال
رایانه است و برای كامل شدن نیازمند مشاركت مخاطب است .گسترش ،بازی میكند.

واقعیت مجازی

به تجربهای سه بعدی اشاره دارد كه در آن «كاربر» با كمك
صفحۀ نمایشی مجهز به كابلهای فیبر نوری ،جهانی
شبیهسازی شده را تجربه میكند كه به حركات كاربر وا كنش
نشان میدهد.

لگـرای اینترنتـی،
• دسـته چهـارم :هنرهایـی چـون هنـر تعام 
هنـر دیجیتـال و هنـر در شـبکه جهانـی کـه فقـط در فضـای مجـازی
قابـل دسترسـی هسـتند .انـواع هنرهـای دیجیتالـی و اینترنتـی بـرای
تحقق یافتن احتیاج به مکان معین ندارند و در فضای مجازی معنا
مییابند.
• دسـته پنجـم :هنرهایـی چـون هنـر ویدئویـی ،هنـر تعاملـی
و واقعیـت مجـازی کـه هـم در فضـای مجـازی و هـم در مـوزه قابـل
دسترسـی هسـتند .این هنرها میتوانند در مکانی که امکان اجرای
آنهـا وجـود دارد بـه نمایـش درآینـد ،یـا در شـبکۀ اینترنتـی بهصـورت
مجازی در دسترس بیننده قرار گیرند.
از میـان ایـن پنـج دسـته ،اولـی بـه دلیـل نیـاز نداشـتن بـه فضای
کالبـدی مشـخص و چهارمـی بـا امـکان نمایـش در فضـای مجـازی از

در واقعیت مجازی تماشای منفعالنه یك صفحه جای خود را به
غرق شدن كامل در دنیایی میدهد كه واقعیتش هم زمان با کاربر
وجود دارد.

حوزۀ توجه این مقاله خارج میشوند و سه دستۀ دیگر در چارچوب
این تحلیل قرار میگیرند.

فضای نمایش هنرهای جدید
یکی از چالشهای موزههای هنری معاصر ،ارائه و نگهداری آثار
هنـر جدیـد اسـت .هنـر جدید که در نیمه دوم سـده بیسـتم میالدی
میـان هنرمنـدان جـوان رواج یافـت ،کمکـم در میـان هنرمنـدان
بیشـتری طرفـدار پیـدا کـرد .ایـن هنرمنـدان با تا کیـد بر ایدههـای نو،
خالقیت و مفهومگرایی در آثار هنری ،گونا گونی در روشهای ارائه و
کاربرد گستردۀ رسانهها ،در پی رهایی از قیدهای هنر مدرن بودند.
بنیان هنر جدید بر موزهگریزی ،رواج هنر میرا ،استفاده از اشیاء حاضر
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الف)

ب)

تصویر -1فضای بیرونی (الف) و داخلی (ب) موزۀ هنرهای معاصر ،نمونهای از موزههای با محوریت نمایش آثار هنری.
ماخذ( :معماری نیوز)۱۳۹۱،

و آمـاده ،دخالـت هنرمنـد در محیـط پیرامـون اثـر ،امـکان مشـارکت
مخاطب در خلق اثر هنری و استفاده از فناوریهای نو استوار است.
این هنرها با ویژگیهای منحصر به فرد خود ،بخشـی از تاریخ هنر را
تشکیل میدهند و برای ارائه ،حفظ و نگهداری به موزه یا فضاهای
کالبدی مشابه نیاز دارند.
موزه ،بر اساس اساسنامه شورای بینالمللی موزهها ،موسسهای
اسـت دائمی که به منظور حفظ و بررسـی و گسـترش مجموعههای
هنـری ،تاریخـی ،علمـی و فنـی غیـره از راههـای گونا گـون بـه ویـژه بـا
نمایش آنها برای همگان در جهت بهرهمندی و آموزش بر پا میشود
(نفیسـی .)۳۱،۱۳۸۰،موزههـای هنـر جدیـد از گونههـای مهم موزهها
هسـتند کـه بسـترهایی را بـرای نمایـش آثـار هنرمندان معاصـر فراهم
میآورنـد .سـرآغاز چالـش هنـر جدیـد بـا موزههـا بـه ماهیت ذاتـی این
دو ،بازمیگردد .بر طبق تعاریف فوق ،ویژگی ذاتی موزههای متعارف
نگـهداری و ارائـه اشـیاء و آثار اسـت درحالیکـه ،آثار هنر جدید بیشتر
به موزهگریزی ،هنر میرا ،وابستگی زیاد به محیط پیرامونی و مشارکت
فعاالنـه مخاطـب بـه عنـوان بخشـی از اثـر گرایـش دارند .ایـن تضادها
بـا امکانـات مـوزه ،چیدمانهـای ثابـت مجموعههـا ،ضـرورت ارتباط
منطقـی میـان موضـوع و مجموعههـا ،نورپـردازی ،محدودیتهـای
زمانی و مکانی در نمایش آثار موجب چالش و ناهماهنگی هنرهای
جدید با موزهها شده است.
بنابرایـن ،رابطـۀ میـان هنرهـای جدیـد و محـل نمایـش آنهـا،
رابطـهای دوسـویه اسـت .موزههـای جدیـدی از دهـۀ هشـتاد (قـرن
بیسـتم میالدی) شـکل گرفتند که از رویکردی متفاوت برخوردارند.
انـدازه ،برنامه ،شـکل و پیچیدگی از مهمتریـن ویژگیهای موزههای
جدید به شمار میروند(ماریا .)۱۱،۱۳۸۲ ،با توجه به نکات ذکرشده،
میتـوان مـوزه و فضاهـای نمایـش هنرهـای جدیـد را در سـه گـروه
دسـتهبندی کـرد کـه هـر کـدام در سـه مقیـاس کالن ،میانـی و خـرد
تحلیـل و مقایسـه میشـوند .در مقیـاس کالن ترکیـب کلـی مـوزه و
نمایـش بیرونـی آن ،در سـطح میانـی رابطـۀ بخشهـای مختلـف و
فضـای درونـی مـوزه و در مقیـاس خـرد عناصـر و اجـزای مـوزه کـه در
نمایش آثار هنری نقش دارند ،مورد توجه قرار میگیرند.

الف .موزه با محوریت اثر هنری
ایـن موزههـا اغلـب دارای سـاختار و ویژگیهـای معمـاری مـدرن
بـوده و اغلـب از همـان اصـول موزههایـی کـه محـل نمایـش آثـار
هنرکالسیک هستند ،تبعیت میکنند .در این موزهها ،سلسلهمراتب
ً
کاملا رعایـت شـده و فضـای آنهـا بـا کنـار هـم قرارگرفتـن فضاهـای
کادربنـدی شـده ،بـا حـدود مشـخص سـالنها و گالریهـای مجـزا
برای نمایش آثار هنری ،چون نقاشی و مجسمهسازی و غیره شکل
میگیرند .فضای تک عملکردی ،با ساختار مشخص ،از ویژگیهای
ایـن گونـه موزههـا اسـت .نمایش برخـی از گونههای هنرهـای جدید
که احتیاج به فضای انعطافپذیر با قابلیتهای خاص و فضاسازی
متنـوع دارنـد ،در ایـن مکانهـا بـا چالش روبرو میشـود .فضا ،بیشـتر
جایگاهـی بـرای نمایـش اثـر هنـری اسـت و خـود بـه عنـوان اثـر هنـری
پیشـرو ،نقـش پررنگـی نـدارد .مثـال اینگونـه موزههـا مـوزه هنرهـای
معاصر تهران است (تصویر .)1
موزههای با محوریت اثر هنری را میتوان در سه مقیاس کالن،
میانی و خرد به ترتیب زیر تحلیل کرد.
در سطح کالن
• عموم این موزهها ،فرمهای سادۀ هندسی دارند و برای حفظ
خلـوص و سـادگی حجـم ،از نظـر کاربـرد مصالـح تنـوع زیـادی ندارنـد.
اتکای به حجمها و فضاهای ساده و خالص در راستای توجه بیشتر
بر آثار به نمایش در آمده و تا کید ظرف بر مظروف است.
• سلسـله مراتـب فضاهـای داخلـی ایـن موزهها بـر حجم بیرونی
آنهـا هـم اثـر گذاشـته و ترکیـب حجمـی مشـخص ،فضاهـای مختلـف
موزه را قابل تمایز میسازد .اغلب این ترکیبها از هندسه اقلیدسی
تبعیتمیکنند.
ً
• سـاختمان این موزهها عموما در ایجاد جاذبه توریسـتی برای
شهر ،نقش جدی ایفا نمیکنند.
• هزینه ساخت این گونه موزهها از نظر پیچیدگی سازه و مصالح
به نسبت انواع موزههای دیگر کمتر است.
در سطح میانی
• خا کستری و خنثی بودن فضاهای داخلی موزه بهدلیل جلب
توجه بیشتر به آثار به نمایش درآمده و تا کید مضاعف بر آنها است .در
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الف)

ب)

تصویر -2فضاهای بیرونی(الف) و داخلی(ب) موزۀ گوگنهایم بیلبائو ،اثر فرانگ گهری .نمونهای از موزههای با محوریت فضای نمایش است.
ماخذ)www.atlasy.ir/atlas ،۱۳۹۰/10/۱۱ ( :

واقع معماری ،فدا کارانه خود را در حاشـیه قرار میدهد تا آثار هنری
خودنمایی کنند.
• فضاهای درونی با دیوارهای دائمی جداسـازی شـده اسـت و
ً
حریم فضاها کامال مشخص و دیکته شده میباشند.
• ا کثر فضاها از نظر فرم و حجم قابل پیشبینی هستند و فرد با
قرار گرفتن در ابتدای یک فضا ،کلیت آن را درک میکند.
• فضاهـای مـوزه در طـول مسـیر بازدید پرسـپکتیوهای مشـابه
دارنـد ،کـه در عیـن داشـتن انسـجام بصـری ،هیجـان کشـف فضایـی
جدید را از بازدید کننده میگیرند و کما کان بر نمایش آثار تا کید دارد.
در سطح خرد
• آثـار و تابلوهـای هنـری بـه صـورت منظـم ،در جاهـای از قبـل
پیشبینی شده نصب میشوند.
ً
• عموما آثار به نمایش در آمده در هر فضا از یک نوع میباشند.
• مقیـاس فضاهـا انسـانی بـوده و از طراحـی سـقفهای بیـش از
حد بلند پرهیز میشود و در واقع فضاها در مقابل انسان و آثار هنری
خودنمایینمیکنند.
از بررسـی معماری این موزهها این نتیجه حاصل میشـود که از
میـان هنرهـای ذکـر شـده در جـدول ،2هنر کارگـذاری و هنر چیدمان
ویدئویـی بـه دلیـل وجـود فضاهـای خنثـی در اینگونـه موزههـا قابـل
نمایش بوده و درصورت وجود امکانات مورد نیاز ،فضا برای نمایش
هنـر تعاملـی نیـز بـه نسـبت مهیـا میباشـد .درصـورت نبـود ملزومـات
موردنیاز ،هنرهایی چون هنر اجرایی ،رخدادی ،ویدئویی و واقعیت
مجازی در این موزهها به صورت مناسبی قابل نمایش نیستند.
ب .موزه با محوریت فضای نمایش
بنـای ایـن موزههـا خود اثری هنری محسـوب میشـوند و جدا از
آثاری که در آنها نمایش داده میشـود ،منحصر به فرد بوده و هویت
هنـری مسـتقل دارنـد .موزههـای مذکـور در بافـت شـهری شـاخص
هستند و گاه نماد یک شهر شناخته میشوند .هدف از ساخت این
موزهها ،ایجاد فضایی متفاوت و آفرینش بنایی منحصر به فرد است
که تاحدودی معرف هویت شـهر باشـد .به همین دلیل این بناهای
ً
شگـر معمـاری پیشـرو و جدیـد عصـر خـود
تندیسگونـه ،عمومـا نمای 
هسـتند .برای نمونه میتوان موزه گوگنهایم بیلبائو و موزۀ هنر دنور

را نام برد.
م�وزۀ گوگنهای�م بیلبائ�و شـکلی خـاص دارد و بـا سـطوح منحنـ 
ی
ی شـکل سـاختمان کـه بـه ظاهر
طراحـی شـده اسـت .احجـام منحنـ 
تصادفی طراحی شدهاند ،به گفتۀ معمار بنا ،نور را بازتاب میدهند.
وقتی در سـال ۱۹۹۷این موزه به روی عموم باز شـد ،بیشـتر به دلیل
سبک طراحی ،مورد توجه قرار گرفت .شکل اصلی بنا مانند کشتی و
شیشههای بکار رفته در آن شبیه فلس ماهی است که بهدلیل وجود
درخشندگی تیتانیوم در بنا بازتاب نور را تقویت میکند (تصویر .)2
موزۀ هنر دنور ،نمونۀ دیگری از اینگونه موزههاس�ت که در مرکز
شهر دنور قرار گرفته است .در این مرکز با توجه به ساخت گالریهای
هنری ،مغازهها و رستورانهای جدید ،بافت زندۀ جدیدی به وجود
آمـده اسـت .ایـن بنـا بـه صـورت حجمـی بـر فـراز یـک سـری تکیـهگاه
قرارگرفته و در فضا به صورت حجمی سـیال معلق اسـت .در طراحی
این مجموع ه شهری ،کوههای را کی در دوردست الهامبخش معمار
بودهانـد .صفحـات تیتانیوم در نمای مـوزه تصویر قلههای کوه را کی
را کـه در نزدیکـی مـوزه قـرار دارد ،منعکـس میکننـد .در ایـن مـوزه ،بـر
روی سازۀ دافع جاذبه کار شده است که در آن عناصر عمودی وجود
ندارد .تنها هسته آسانسورهاست که عمودی است (تصویر .)3
موزههای با محوریت فضای نمایش را میتوان در سـه مقیاس
کالن ،میانی و خرد به ترتیب زیر تحلیل کرد.
الف -در سطح کالن
• این موزهها فرمهای پیچیدهای دارند که از هندسه اقلیدسی
پیروی نمیکنند و در آنها از مصالحی استفاده میشود که با فرمهای
بکار رفته هماهنگ باشد.
• عدم وجود سلسله مراتب مشخص در پالن و فضاهای داخلی
بـر روی حجـم بیرونـی هم اثر میگذارد و حاصل آن فرمهای پیوسـته
و تندیسگونه است.
• سـاختمان ایـن موزههـا بـرای شـهر و گاه کشـور میزبـان نقـش
جاذبه توریستی را ایفا میکند.
ً
• عمومـا هزینـه سـاخت ایـن نوع بناها به دلیل پیچیدگیهای
سـازه و اجـزا و مصالـح گـران قیمـت ،بـه طـور کلـی زیـاد بـوده و بـا
بودجههای سنگین اجرا میشوند.
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الف)

ب)

تصویر -3فضاهای بیرونی(الف) و داخلی (ب) گسترش موزۀ دنور اثر دانیل لیبسکیند ،نمونهای از موزههای با محوریت فضای نمایش.
ماخذ)Daniel Libskind.com, 2013/10/12( :

ب -در سطح میانی
• نقـش غالـب فـرم و سـاختمان موزه ،آثار به نمایـش درآمده در
آن را تحت تاثیر قرار میدهد.
• فضاهای داخلی کمتر توسط دیوارهای دائمی جدا میشوند
و حریم فضاها مشخص و قطعی نیستند و در کل ،ساختمان دارای
فضاسازی متنوعی است.
• ا کثـر فضاهـا از نظـر فـرم و حجـم قابـل پیشبینـی نیسـتند و با
قرارگرفتن در ابتدای مسیر بازدید ،کلیت فضا درک نمیشود.
• مخاطـب هـر لحظـه بـا پرسـپکتیو جدیـدی روبـرو میشـود و
هیجان کشف فضای بعدی در او زنده میماند ،که البته این مسئله
آثار به نمایش در آمده را تا حدی به حاشیه میراند.
ج -در سطح خرد
• آثار هنری متناسـب با فضا جایابی میشـوند و مکانی از قبل
برای آنها در نظر گرفته نمیشود.
ً
• آثار به نمایش درآمده در یک فضا ،لزوما از یک نوع نیستند و
گاه ترکیب انواع هنرها را میتوان در یک محیط دید.
• مقیاس فضاها گاه انسانی و در برخی موارد فرا انسانی میشود
و در مقابل انسان و آثار هنری به نمایش در آمده خودنمایی میکند.
بنابرایـن میـان هنرهای جدید ذکر شـده در جـدول ،2در صورت
وجـود تجهیـزات مـورد نیاز ،هنر اجرایی ،رخـدادی و تعاملی به دلیل
وجـود فضاهـای متنـوع و غیـر قابـل پیشبینـی ،در ایـن نـوع موزههـا
قابـل نمایـش بـوده و فضـای مناسـب بـرای خلـق ایـن هنرهـا مهیـا
میباشـد؛ ولـی هنرهایی نظیـر هنر کارگذاری بـه دلیل نبود فضاهای
خنثی و هنر ویدئویی و واقعیت مجازی در صورت نبود فضای کنترل
شده ،قابلیت نمایش مناسب ندارند.
ج .فضای تعاملی ،موزه با محوریت رابطۀ همارز هنر و فضا
در ایـن موزههـا ،آثـار هنـری و مـکان نمایـش آنهـا در تعامـل بـا
یکدیگـر قـرار دارنـد؛ بـه ایـن معنی کـه هر دو به یـک اندازه مـورد توجه
قرار میگیرند .در طراحی این فضاها سعی شده که در عین حال که

خود بنا مانند یک اثر هنری جذابیت خود را حفظ میکند ،بهترین
ً
محیط برای نمایش انواع آثار هنری به وجود آید .در این بناها لزوما
از دیوارهـا بـه عنـوان عناصـر عمـودی برای نصب و نمایـش آثار هنری
استفاده نمیشود .دیوارها همراه با فرم کلی بنا شکل میگیرند ،گاه
شـیبدار و گاه مـواج هسـتند و در فضاسـازی سـهم بـه سـزایی دارنـد.
دیوارهای متحرک جدا کننده و سکوهای تعبیه شده ،جای مناسبی
برای نمایش آثار هستند و بهطور کلی به همۀ استانداردهای نمایش
ً
آثار هنری توجه میشود .معماری این بناها عموما نماینده معماری
پیشـرو زمـان خـود اسـت ،بهطـوری کـه بنـا خـود نیـز بـه مثابه یـک اثر
هنـری نـو حائـز اهمیت اسـت .بهطور کلـی توجه به فـرم و عملکرد به
طور همزمان در طراحی این نوع موزهها نمایان است.
مرکـز هنرهـای معاصـر رم ،نمونـهای از ایـن گونـه موزههاسـت.
در ایـن مـوزه ،بـا درهمتنیدهشـدن سیرکوالسـیون و بافـت شـهری،
سـاختمان در یـک بعـد عمومـی بـا شـهر سـهیم شـده و مسـیرهای
ک ماننـد و فضـای بـاز ،بـا همپوشـانی باهـم تالقـی میکننـد .بنـا
پیچـ 
تـا انـدازهای موقعیـت و سـیمای خـود را از شـرایط و بافـت میگیـرد و
ساختمان بیشتر خودش را با شرایط خاص محل ،همانند و همگون
میکند .برخالف موزههای سنتی که از دیوارۀ موزه بهعنوان اسکلت
عمودی ثابت برای نمایش تابلوهای نقاشی استفاده میشود ،دیوار
بـه عنصـری چنـدکاره بـرای نمایش آثار هنری و آثار نمایشـگاه تبدیل
میشود.
دیوارههـا بـا تغییـر مرتـب هندسـه ،با هر نوع نقشـی که مـورد نیاز
باشد ،تطبیق مییابند و با نصب مجموعه دیوارهای جدا کننده که
از تیرهای عرضی سقف به درون فضای گالری آویخته میشوند ،یک
سامانۀ نمایشگاهی چندکاره ایجاد میشود .عناصر خاص فضایی،
بهطـور همزمـان در میـان ضـرب آهنـگ دیوارهـا و تیرهـای عرضـی
سـقف ،نـور را بـا شـدتهای متغیـر عبـور میدهنـد .بـه ایـن ترتیـب
اجزای متغیر معماری که اجازه گونا گونی فضای نمایش را میدهند،
جلوههایی هنری ایجاد میکنند.
معمـاری ایـن نوع موزهها در سـه مقیـاس کالن ،میانی و خرد به
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الف)

ب)

تصویر -4فضاهای بیرونی و داخلی موزۀ هنرهای معاصر رم ،اثر زاها حدید ،نمونۀ موزههای جدید تعاملی.
ماخذ)www.atlasy.ir/atlas ،۱۳۹۰/10/۱۱ ( :

شرح زیر قابل تحلیل است.
الف -سطح کالن
• این موزهها در عین استفاده از فرمهای پیچیده با بهره بردن
از خلـوص فرمـی و مصالـح ،سـادگی را نیـز حفـظ کـرده و در نقطـهای
میان خودنمایی و فروتنی قرار میگیرند.
• پلان ایـن گونـه موزههـا آزاد و پویـا اسـت و درنتیجـه فـرم کلـی
انسجام حجمی دارد و حرکت پویای پالن در فرم بیرونی نیز احساس
میشود.
• در عیـن ارتبـاط بـا محیـط شـهری پیرامـون بـه عنـوان جاذبـه
گردشگری نیز کارکرد دارد.
• هزینه ساخت این گونه موزهها به دلیل پیچیده نبودن بیش
از حد سازه ،در مقایسه با ساختمانهای تندیسگونه کمتر است.
ب -سطح میانی
• ساختمان در عین این که خود اثری هنری است ،به آثار ارائه
شـده در موزه نیز اجازه نمایش میدهد .به هر حال خود سـاختمان
هم یکی از آثار به نمایش در آمده در کنار آثار درون موزه است.
• حریـم فضاهـا بـه طـور کامـل مشـخص نیسـت ،امـا بـه دلیـل
وجود دیوارههای متحرک قابل کنترل است.
• بهدلیل پویایی پالن ،فضاها قابل پیشبینی نیست و با قرار
گرفتن در ابتدای مسیر کلیت فضا درک نمیشود.
• مخاطـب هـر لحظـه بـا پرسـپکتیو جدیـدی روبـرو میشـود
و هیجـان ا کتشـاف فضـای بعـدی زنـده میمانـد ،امـا ایـن تغییرات
در تضـاد بـا هـم قـرار نداشـته و در عین تغییر ،یکپارچگـی خود را نیز
حفظ میکند.
ج-سطح خرد
• فضـا متحـرک و سـیال اسـت و در نتیجـه آثـار میتواننـد بـه
گونههای متفاوتی به نمایش درآیند.
• مقیاس فضاها انسانی است و با خودنمایی بیش از اندازه بر
آثار غلبه پیدا نمیکند.
• عناصـر متحـرک درون فضـا ،ماننـد دیوارههـای متحـرک در
صـورت لـزوم میتواننـد فضـای نمایش را تغییر دهنـد و در کل فضای
انعطافپذیری را برای نمایش انواع هنرهای نو به وجود آورند.
از تحلیل معماری این گونه موزهها ،این نتیجه حاصل میشود

ً
کـه تقریبـا تمامـی هنرهـای ذکـر شـده در جـدول ،2در ایـن موزههـا
مجـال ارائـه مییابنـد .هنراجرایـی ،ویدئویـی و واقعیـت مجـازی در
فضاهـای کنتـرل شـده از نظـر نـور و دارای ملزومـات نمایشـی ،قابـل
ارائهاند .هنرکارگذاری و چیدمان ویدئویی در فضایی خنثی نمایش
داده میشـوند .در این فضاها که کمترخودنمایی میکنند ،رنگها
نیـز مالیـم و خنثـی هسـتند و آثـار نمایـش داده شـده بیشـتر سـخن
میگوینـد .هنـر رخـدادی در فضاهـای بینابینـی کـه مخاطـب کمتـر
انتظـار مواجهـه بـا اثـر هنـری را دارد ،اتفـاق میافتـد .هنـر تعاملـی نیـز
در مکانـی کـه اجـازه تعامـل مخاطـب را در روند شـکلگیری اثر هنری
میدهـد ،خلـق میشـود .در این مکانها خلـق فضاهایی که تعامل
بـا مخاطـب در آن بسـیار مـورد توجـه اسـت ،از دغدغههـای اصلـی
معمار است .تحلیل مقایسهای معماری سه گونۀ فضاهای نمایش
هنرهای جدید،در سـه سـطح کالن ،میانی و خرد در جدول شـماره
سه خالصه شده است.
با مقایسه خصوصیات فضای معماری سه نوع موزه یاد شده در
جدول ،3در سه سطح کالن ،میانی و خرد ،نتایج زیر قابل ذکر است:
• مـوزه بـا فضـای تعاملـی در عیـن تنـوع حجمـی و نـوآوری در
بافت شـهری توجه مخاطب را جدا از سـاختمان به آثار ارائه شـده
نیز جلب میکند.
• موزه با محوریت فضای نمایش بیشـترین کارکرد را در جذب
گردشـگر دارد .اهمیـت خـود مـوزه بـه عنـوان یـک اثر هنری برجسـته،
بسیار بیشتر از آثار به نمایش در آمده در آن است.
• امکان نمایش هنرهای جدید در هر سه نوع موزه وجود دارد،
امـا میـزان اهمیـت یافتـن و آزادی در ارائـه در هر کدام متفاوت بوده و
کیفیتهای گونا گونی دارد.
• هزینـه سـاخت موزههـای بـا محوریـت فضـای نمایـش از انواع
دیگر بیشتر است و تنها در مقیاس ملی و برای جذب گردشگر ساخته
میشود.
باید توجه داشت که از مثالهای ذکر شده در تحلیل مقایسهای،
تنهـا بـرای فهـم بهتـر تعامـل هنرهـای جدیـد و مـکان نمایـش آنهـا
اسـتفاده شـده اسـت .روند تحول این تعامل ،با توجه به ویژگیهای
مکانـی و زمینههـای فرهنگـی متفـاوت ،میتوانـد بـه بازنماییهـای
گونا گون هنری و شیوههای بیان معماری متفاوت منجر شود.
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جدول -3خالصۀ تحلیل مقایسهای سه گونه فضای نمایش هنرهای جدید در سه مقیاس کالن ،میانی و خرد.

سطح کالن

موزه با محوریت
اثر هنری

موزه با محوریت
فضای نمایش

موزه با فضای
تعاملی

سطح میانی

سطح خرد

نقش خنثی فضاهای داخلی -قرار گرفتن آثار هنری درفرم ساده هندسی ،خلوص وبرای توجه بیشتر به آثار هنری مکانهای معین
سادگی حجم
تقسیم بندی فضاها بروجود سلسله مراتبترکیب حجمی مشخصاساس انواع هنرها
تبعیت احجام از هندسه اقلیدسی مشخصقابل پیش بینی بودن فضاها -رعایت مقیاس انسانی درجاذبه کم توریستیاغلب فضاها
به لحاظ کلیت فرم و حجم
سادگی و عدم پیچیدگی سازهتا کید جزئیات فضاهاپرسپکتیوهای مشابه درکم بودن نسبی هزینه ساخت وبراهمیت آثار هنری
طول مسیر
مصالح
نداشتن ویژگیهای معماریپیشرو

مالحظات
این گونه موزه ها ،اغلب از
اصول معماری مدرن تبعیت
میکنند و نمایندهای برای
معماری پیشرو عصر حاضر ،به
مثابه هنری جدید نیستند.

فرم پیچیده هندسی و استفاده از -تاثیر نقش پر رنگ ساختمان -در نظر نداشتن جایی قطعی این موزهها اغلب نمایندهتمام عیار معماری پیشرو زمان
برای نمایش آثار هنری
موزه بر نمایش آثار هنری
مصالح نوین
خود هستند و خود به مثابه
دارا بودن فرم پیوسته و تا کید بر -پالن آزاد و فضاسازی بسیار -عدم تقسیم بندی هر فضاهنری نو در عرصه معماری
برای یک نوع خاص هنر
متنوع
تندیس گونگی بنا
مقیاس فضاها گاه انسانی و خودنمایی میکنند و اینعدم تبعیت از هندسه اقلیدسی -غیر قابل پیشبینی بودنخصیصه بیشتر باعث جذب
گاه فرا انسانی
داشتن جاذبه توریستی برای شهر فرم و حجم هر فضاپرسپکتیوهای متنوع و ایجاد -تا کید جزئیات فضاها بیشتر توریست میشود ،نه صرفایا کشور میزبان
برای دیدار از یک موزه هنری.
برای خودنمایی خود نما تا
هیجان در مخاطب برای
پیچیدگی سازهآثار هنری
باال بودن هزینه ساخت و مصالح کشف مکرر فضاهاخلوص فرم و مصالح در عینپیچیدگی حجمها
انسجام حجمی همراه با حرکتپویای فرم
عدم تبعیت کامل از هندسهاقلیدسی
جاذبه توریستی در عین ارتباط بامحیط شهری پیرامون
سادگی نسبی سازه-کم بودن نسبی هزینه ساخت

نقش هم ارز فضا و هنرهای -پویایی فضا و امکان نمایش این موزهها نمایندهای برایمعماری پیشرو عصر خود بوده
انواع آثار هنر جدید
به نمایش در آمده
عدم وجود حریم قطعی برای -عدم تقسیم قطعی فضا برای و مکان و جایگاهی مناسب،نیز برای ارائه و نمایش آثار هنر
هر فضا ولی قابل کنترل بودن یک هنر خاص
به وسیله دیوارههای متحرک -امکانات متعدد نمایشی در جدید ،با کیفیت و امکانات
محیطی فراهم میآورند.
هر فضا
غیر قابل پیش بینی بودنجزئیات فضاها مانندفضاها به دلیل پویایی پالن
پرسپکتیوهای متنوع و ایجاد دیوارههای متحرک برایبهبود امکانات نمایش و تا کید
هیجان برای کشف در عین
براهمیت اثر
یکپارچگی فضاها

نتیجه
پـس از شـناخت انـواع هنرهـای جدیـدی کـه در دهههـای اخیـر
بـه وجـود آمـده و رشـد کردهانـد و نیـز تحلیـل رابطـۀ اثر هنـری با محل
نمایش آنها ،به بررسـی رابطهای که هرکدام از شـکلهای هنر جدید
میتوانند با محل نمایش خود داشته باشند پرداخته و در تصویر 5
به معرفی اولویت فضاسـازی همسـو با شـیوۀ بازنمایی هرکدام از این
هنرها پرداخته شده است.
پـس از بررسـی روابـط بیـن هرکـدام از انـواع ایـن هنرهـا بـا انـواع
فضاسـازیهای بیـان شـده ،اولویتهایـی بدسـت آمـد کـه نشـان
میدهنـد ،نمایـش هرکـدام از هنرهـای جدیـد بـا یـک یـا چنـد نـوع از
فضاسازیها همسوترند و جایگاه بهتری برای برآوردن هدف هنرمند
فراهم میآورند .در واقع با ساختن و تجهیز موزههای تخصصیتر برای
هنرهای جدید که فضاسازی متفاوتی با دیگر موزهها دارند ،میتوان
به تقویت این هنرها کمک کرد .همانگونه که در نمودار تصویر پنج
دیـده میشـود ،هنـر اجرایـی کـه «زنـده بـودن» اصلیتریـن ویژگـی نـو
بودن و پیشرو بودن آن است ،در فضایی پویا که در ارتباط بیشتری با
مخاطب است ،بهتر معنا مییابد .هنر کارگذاری و چیدمان ویدئویی
بـرای رسـیدن بـه هدف خود احتیاج به فضایی نسـبتا خنثـی دارند،
جایـی کـه اشـیاء بـه خودی خود سـخن بگوینـد و از فضا تاثیر نگیرند

یا جزئی از فضا شوند .هنر رخدادی  ،در تعامل با مخاطب به صورت
گـذرا و آنـی شـکل میگیـرد و هرچـه فضا متنوعتر باشـد احتمال ایجاد
این تعامل به صورت پویا و غیر منتظره بیشـتر میشـود .هنر تعاملی
نیـز بـه ایـن دلیـل کـه هنـری اثـر -محـور اسـت و بـا دخالـت مخاطـب
شکل میگیرد در هر سه مدل فضایی یاد شده قابلیت نمایش دارد.
هنرهای ویدئویی و واقعیت مجازی میتوانند هم در فضای تعاملی
و هـم در فضـای مجـازی بازنمایـی شـوند و بعضـی از ایـن هنرهـا مثل
هنر تعاملگرای اینترنتی ،هنر دیجیتال و هنر در شبکه جهانی وب،
فقط در فضایی مجازی عرضه میشوند .بنابراین ،فضای تعاملی با
محوریت رابطۀ همارز هنر و فضا ،با بیشترین هماهنگی با شیوههای
بازنمایی هنرهای جدید ،بس�تر مناس�بتری را برای نمایش این آثار
و تحقق منظور هنرمندان خالق آنها فراهم میآورد .با درنظر گرفتن
معیارهـای فـوق در برنامهریـزی و طراحـی ،فاصلـۀ هنرهـای جدید با
گالریها و موزههای هنری کم شـده و با فراهم بودن زمینۀ مناسـب
ارائـه ،اشـتیاق هنرمنـدان بـه نمایـش آثـار در فضاهای طراحیشـده،
بیشترمیشود.
بنابرایـن ،در صورتـی کـه هـدف از سـاخت مـوزه ،فراهـم آوردن
بهترین فضا برای نمایش هنرهای جدید باشد ،موزه با فضای تعاملی
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تصویـر  -5نمـودار رابطـه "شـیوههای بازنمایـی" و
"مکان نمایش" آثار هنرهای جدید.

بـه ایـن دلیـل که بهترین فضا را بـرای انواع این هنرها فراهم مـیآورد،
فرمهای جذابی دارد و میتواند جاذبۀ گردشگری نیز داشته باشد ،با
هزینۀ ساخت کمتر از موزههای با بنای تندیسگونه ،بهترین شرایط را
دارد .در این موزهها در طراحی جزئیات فضاها باید تا کید بر نمایش آثار
باشد و در فضاهایی که مکان نمایش خود موضوع هنری میشود،
فضا با طراحی هدفمند از جذابیت کافی برخوردار باشد و رابطه هم ارز
بین اثر هنری و مکان نمایش باید احترام متقابل را بین آثار و معماری
دربرگیرنده آنها به وجودآورد .این کنش متقابل ،محیط مناسبی برای
مخاطبان این هنرها و هنرمندان خالق آثار فراهم میآورد .درنتیجه،

معمار این گونهموزههانیزبهعنوانبهوجودآورنده کیفیاتفضایی که
مکانی مناسب را برای تعامل بین مخاطب و هنرمند به وجود آورده
است ،خود نیز در جایگاه یک هنرمند در کنار دیگر هنرمندانی که آثار
هنـر جدیـد را خلـق کردهاند ،قرار میگیرد .ضمـن اینکه ،تایید برتری
فضاهای تعاملی برای نمایش آثار هنرهای جدید به معنای تایید یک
راهحل معماری نیسـت .همچنین ،تعامل مطلوب میان اثر و مکان
نمایـش هنرهـای جدیـد ،سـاخت فضاهـای فرهنگـی بـرای نمایـش
آثـار فاخـر و یـا سـاخت بناهای تندیسگونه در شـهرهایی که پیشـینۀ
فرهنگی قابل توجهی ندارند را نیز منتفی نمیسازد.
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