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محمود ساالری معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

عبدالرضا سهرابی مدیر لک هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی 
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اردشیر اکووسی 

لکیه هماکران،  راهنما و  مراقبین، حراست موزه هنرهای معاصر تهران 
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خوانش های متفاوت از گنجینه ی آثار  هر موزه از منظری نو، یکی از بدیهی تیرن 

وظایف موزه هاست؛ روندی که در خصوص موزه هنرهای معاصر تهران فراز و 

نشیب داشته است؛ اما اینک قرار است به یکی از راهبردهای اصلی بدل شود.

نمایشاگه مینی مالیسم و اکنسپچوال آرت، تالش دارد بخشی از گنجینه ی 

ارزشمند موزه هنرهای معاصر تهران را به نمایش بگذارد که در میانه قرن بیستم 

میالدی، تعیرفی نوین از هنر را پیشنهاد داد که تا پیش از آن متصور نبود. اولویت 

بخشیدن به تفکر و اندیشه به جای جالل و شکوه یزبایی شناختی مدرنیستی، 

دگرگونی هایی بزرگ در دنیای هنر پدید آورد و هنر را وارد ساحتی کرد که تعجب 

هماگن را برانگیخت.

هنر خواندن برخی اشیای روزمره به سبب فلسفه ی شلک گیری اثر ، نوع ارائه، 

متن و بیانیه ی پیوست آن، قدم هایی بود تا هنر را به دایره وسیع تری از مردم 

تسری و تعمیم دهد و چه بسا به بازار سنتی هنر نه بگوید و خواستار تعیرف 

دوباره آن شود.

هنر مینی مالیستی) کمینه گرا ( که در این نمایشاگه نمونه هایی تایرخ ساز 

و منحصر به فرد از آن به نمایش درآمده است در همین راستاست؛ کوتاه و 

مختصر گویی نبض این جیران هنری ست و هستند تئویرسین های هنری که 

خاستاگه این گونه را در فرهنگ شرق می دانند و ادبایی نام آشنا را پیشاگم آن 

می خوانند، هر چند که در این خصوص مباحث در حد گمانه های اکرشناسان است...

 ۱ در طی بپرایی این نمایشاگه، موزه هنرهای معاصر تهران با نمایش بیش از ۲۰

اثر هنری از ۳۶ هنرمند صاحب نام جهانی در عرصه ی هنر مینی مال و مفهومی و 

بپرایی نشست های تخصصی، باب گفت و گو و نقد و بررسی دبراره این گرایش های 

هنری را می گشاید و فرصتی فراهم می کند تا عالقمندان به این دو جیران مهم 

هنری، از نزدیک شاهد این آثار باشند. امید که مورد توجه هنرمندان گرانقدر و 

هنردوستان عیزز قرار گیرد.

شایسته است از کیویرتور محترم نمایشاگه جناب آقای بهرنگ صمدزاداگن 

و هماکران ارجمندم در موزه هنرهای معاصر تهران که در بپرایی بهینه این 

نمایشاگه و شلک دادن به این رویداد هنری اهتمام نمودند، کمال امتنان و 

سپاسگزاری خود را اعالم دارم.

به نام خداوند یزبا آفیرن

عبادرضا اسالمی کوالیی

یریس موزه هنرهای معاصر تهران
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سرنوشت شیء هنری

بهرنگ صمدزاداگن )کیویرتور(

نمایشاگه پیش رو به مرور دو جیران سرنوشت ساز در تایرخ  هنر یعنی 

مینی مالیسم )کمینه گرایی( و هنر اکنسپچوال )هنر مفهومی( و تأثیرات و 

مشتقات آن ها می پردازد. دو جیرانی که در اواسط قرن بیستم مسیر جدید و 

بی سابقه ای را در تایرخ هنرهای تجسمی پایه گذاری کردند و تعایرف مرسوم 

دبراره ی اثر هنری به عنوان شیء یزباشناسانه را دچار تغییر کردند؛ میراثی که بعد 

از دوران اوج این دو جیران در سیر تایرخ هنر برجا ماند. این نمایشاگه به معرفی و 

بررسی نمونه هایی از این جیرانات هنری، زمینه ها، مقدمات و همچنین میراث و 

تأثیراتشان می پردازد.

 اگرچه دوران ظهور و اوج این دو جیران به اواخر دهه ی  پنجاه میالدی تا اواخر 

دهه ی هفتاد باز می گردد، اما مسیر نمایشاگه با آثاری از هنر دادا  در دهه ی بیست 

میالدی آغاز می شود. دلیل این انتخاب این است که جیران دادا آغازگر مسیری 

است که وفاداری به الگوها و تعایرف مرسوم اثر هنری را یزر سؤال  برد. آثار من ری 

و مارسل دوشان از اولین نمونه های شاخص در پشت کردن به اهمیت شیئی اثر 

هنری محسوب می شوند و این پرسش را بر سر راه تایرخ هنر قرار داده اند که 

آیا ارزش اثر هنری به ویژگی های ظاهری و شیء بودن  آن ختم می شود، یا هنر 

بر مبنای ایده ارزش یافته و با رهایی از چهارچوب ها و قواعد به آزادی ذهن دست 

می یابد؟ همچنین در پایان مسیر نمایشاگه نمونه هایی از تأثیر و ترکیب این 

گرایشات با رویکردهای تصویری پاپ و نئو دادا به نمایش گذاشته شده اند.

۱ در  مینی مالیسم به عنوان جنبشی در هنرهای تجسمی در اوایل دهه ی 9۶۰

نیویورک ظهور کرد. در حالی که یزبایی شناسی مینیمال در معماری از اوایل دهه ی 

۱ به خصوص با نظیرات و آثار لودویگ میس فان ِدر روهه )کمتر بیشتر است(  94۰

۱ و انتشار مقاله ی یرچارد ُولهایم  طرح و انتشار پیدا کرده بود، تا قبل از سال 9۶5

)فیلسوف بیرتانیایی( با عنوان »هنر مینیمال«، پیوند بنیادین نظری با هنرهای 

تجسمی نداشت. مینی مالیسم به عنوان جیرانی شورشی در برابر پیچیدگی های 

فرمی، احساسی و استعاری هنر انتزاعی، به خصوص جیران اکسپرسیونیسم 

انتزاعی بپا خاست. هنرمندانی که این جنبش را به وجود آوردند هنر انتزاعی قرن 

بیستم را کهنه و آاکدمیک می شمردند. آنها به مواد و مصالح جدید و صنعتی 

عالقمند بودند. راحتی و سادگی در هنر را به نمایشی بودن و پیچیدگی ترجیح 

می دادند. از نمادگرایی، ایهام، استعاره و محتوای احساسی اجتناب می کردند، اما 

در عوض به وجوه بنیادین هندسی، مادی و فضا توجه داشتند.

عبارت معروف »کمتر بیشتر است« کمابیش لکیت هنر مینی مالیستی را 

توصیف می کند. اما تفکرات و مالحظات بیشتری در این جنبش هنری وجود 

دارد. می توان آن را با لکماتی چون تقلیل گرا، ساده، تمیز، صاف و بدون جلوه های 

تکنیکی و یزبایی شناسانه هم توصیف کرد. 
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مینی مالیسم قصد ندارد معنای دیگری جز آنچه که با چشم دیده می شود ایجاد 

کند. هیچ استعاره یا معنایی فراتر از آنچه دیده می شود برای هنر قائل نیست. اثر 

مینی مالیستی خواه نقاشی باشد یا مجسمه با اشاکل هندسی، رنگ های ساده 

و مواد صنعتی خلق می شود. فرم ها بسیار ساده هستند و برخالف جیران غالب 

در هنر قرن بیستم، از پیچ وتاب های یزبایی شناسانه و کنش های احساسی در 

این آثار خبری نیست. هنرمند مینی مالیست از شیوه های جذاب سنتی  ساخت 

اثر هنری، از نمایش احساسات فردی و از روایتگری دوری می کند. در عوض به 

عمق و فضا توجه می کند، به بستری برای حضور مخاطب. در واقع اهمیت را 

از »خود« برداشته و به »محیط«می بخشد. اگر در برابر یک اثر مینی مالیستی 

تصور می کنید که در پی ایجاد ارتباط احساسی یا معنایی خاصی است، این اکماًل از 

پیش فرض های شما دبراره اثر هنری ناشی می شود. تنها رابطه مهم برای یک اثر 

مینیمال رابطه آن با فضایی است که اشغال می کند. مجسمه های مینی مالیستی 

اغلب روی زمین قرار می گیرند نه روی پایه. بنابراین به جای آنکه به نمایش فردی 

اهمیت دهد به غیرشخصی بودن و قرار گرفتن در فضا توجه دارد.

۱ ظهور   هنر اکنسپچوال )مفهوم گرا( به عنوان یک جنبش هنری در دهه ی  9۶۰

کرد و جنبش مدرنیستی حاکم و تمرکز آن بر یزبایی شناسی را نقد کرد. جیرانی 

است که »ایده« را بر ارزش های بصری و مادی آثار هنری و مهارت های فنی یا 

یزبایی شناسی ترجیح می دهد. 

هنرمندان مفهومی به جای انسجام سبکی و وفاداری به مواد سنتی که در هنر 

مدرن مرسوم بود، به ابزارها و روش های مختلف مانند نوشتار، اجرا، تصاویر 

دست دوم، مواد حاضر آماده، فیلم های ویدئویی و خالصه هرچه که قباًل به عنوان 

مواد هنری ارزش و سابقه ای نداشت روی آوردند. هر چیزی را که مناسب بیان 

ایده هایشان، و مبری از ارزش های حاکم یزبایی شناسی و مادی هنر دوران خود 

می دیدند به اکر می بستند. 

۱ ایده های استاندارد  آثار و نوشته هایی هنرمندان مفهومی از اواسط دهه ی 9۶۰

هنر را اکماًل رد می کرد. موضع اصلی آنها این بود که »ایده هنری« به خودی خود 

یک اثر هنری است. این به این معناست که ایده، اصل اساسی و اکفی هنر است. 

دغدغه هایی مانند یزبایی شناسی، بیان، تکنیک، خالقیت و بدعت در فرم و 

همچنین ارزشمندِی مادی و در واقع بازار پسند بودن، همه معیارهای نامبروطی 

هستند که هنر براساس آنها قضاوت می شود. به بیان دیگر از نظر هنرمندان 

اکنسپچوالیست، ایده نباید به ارزش های مرسوم بصری و مادی تقلیل پیدا کند. 

آنها با استفاده از ابعاد بزانی، یراضی و فرآیندمحور اماکنات هنر به عنوان ایده را به 

تجبره گذاشتند. 

هنرمندان مفهومی اکر خود را به نظیرات مارسل دوشان پیوند می دهند که 

با جایگیزن کردن اشیای حاضر-آماده  به  جای مواد و تکنیک هنری تعیرف اثر 

هنری را بر هم یرخت. آن ها همانند دوشان بر این باور بودند که هنر اساسًا امری 

مفهومی است. بسیاری از آنها حضور مادی اثر در قالب شیء را به حداقل مطلق 

اکهش دادند. گرایشی که کسانی مانند لوسی لیپارد از آن به عنوان »ماده زدایی« 

هنر یاد می کنند. به رغم آنکه بسیاری از آنها تحت تأثیر سادگی مینی مالیسم  یا 

انتزاع هندسی بودند، اما  با این عقیده قراردادی مینی مالیسم که مجسمه سازی 

و نقاشی را به عنوان پایه های اصلی تولید هنری می شناختند مخالف بودند. از نظر 

هنرمندان مفهومی، هنر الزم نیست شبیه یک اثر هنری سنتی باشد، یا حتی 

شلک فییزکی داشته باشد.

هنرمندان مفهومی مانند مدرنیست های پیش از خود، هنری خلق کردند 

که در مورد هنر است و به تجبره در مورد چیستی هنر و بزان هنری می پردازند. 

بسیاری از آثار هنر مفهومی خودارجاع هستند )اینجا خود به معنی هنر است(. 

اما در عین حال  ارزش گذاری های مادی هنر مدرن را نقد می کردند. از این رو با 

استفاده از حداقل مواد، مواد بی ارزش و حتی متن، محدودیت هایی که یزبایی 

شناسی مدرن بر »ایده هنر« تحمیل می کرد را پشت سر گذاشتند. 

موفقیت آواناگردیسم اوایل قرن بیستم در دل هنر نخبه گرا و قهرمان پرور 

مدرن منجر به پیدایش انبوهی از »ایسم ها« شد. در اواسط قرن هر کسی 

می توانست یک»ایسم« بسازد. تعداد یزادی از هنرمندان )یا مبلغین شان( این اکر 

را برای تبدیل کردن سبک های شخصی و روش های منحصبره فرد خود به موفقیت 

در بازار و ثبت شدن قطعی در تایرخ هنر انجام دادند. اما هنرمندان مفهومی در 

۱، این نوع نام گذاری رایج و مسیر مطمئن ثبت و موفقبت را رد کردند.  دهه ی 9۶۰

آنها ترجیح دادند بجای "اکنسپچوالیسم" از عبارت "هنر اکنسپچوال" استفاده کنند  

تا در چیزی که آن را تایرخ متحجر آواناگردیسم مدرن می پنداشتند قرار نگیرند. 
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هنر همواره با مفهوم طغیان)Revolt( در ارتباطی نزدیک بوده است. هنر 

همواره از مفهوم طغیان به عنوان نیرویی پیش برنده و انگیزه ساز استفاده کرده و 

هنوز نیز چنین است. 

هنرمند به اشاکل مختلف اقدام به طغیان می  کند، خواه این طغیان به نتیجه 

برسد و خواه موجب شکست هنرمند شود. داللت های بی نقیضی در این زمینه 

وجود دارد که پیوند هنر با طغیان و هنر، فعاالنه به تعامل با یکدیگر ادامه داده تا 

به نحوی خود را بازتولید و زنده نگه دارند. پس می توان با احتیاط نتیجه گرفت که 

هنر و کنش های طغیانی در پی بقاء خود در فرهنگ انسانی هستند.

حال و با تکرار چند باره ی لکمه طغیان هنری باید به سمت موضوع بحث این 

یادداشت بازگردیم. اینکه هنر مفهومی چگونه آغاز شد و به چه وضعی انجامید 

شا ید در حوصله ی این مقاله نگنجد. اما می توان رشته ها، تار و پود های این بافته 

هزار رنگ را از هم باز کرده و به بررسی بخش و تعدادی از این رشته های عمودی و 

افقی بپردایزم و منطق پنهان این دست بافت انسانی را بر مبنای خوانش مفهوم 

طغیان هنری نمایان کنیم. 

اختالف نظرهای متعددی دبراره ی آغاز هنر مفهومی وجود دارد. اما سه دیداگه 

بیش از ساییرن برجسته و مورد توجه قرار گرفته است. این سه دیداگه یا بهتر 

بگوییم ایستاگه، یکی آغاز اکر را به قبل از جنگ جهانی دوم و بنیان آن را در نهضت 

فوتویرسم)Futurism( جستجو می کند. دومین دیداگه تنها به فعالیت های 

مارسل دوشان )Marcel Duchamp( نظر دارد و سومین گروه اصل ماجرا و حرکت 

رسمی را  با فعالیت های گروه »هنر و بزان« )Art & Language( مرتبط می دانند. 

سخن هر سه گروه نیز صحیح است. فوتویرست ها)Futurism(  با 

 ۱ 9۰ بیانیه )Manifest( تند و تیز فیلیپو مایرنتی)Filippo T. Marineti(  در سال 9

که در روزنامه فیاگرو به چاپ رسید، بسیاری از بنیان های ارزشی سنت هنری اروپا 

را به چالش کشیدند. مؤلفان بیانیه فوتویرسم در پی واژگون سازی سنت نقاشی 

و مجسمه سازی چندین صد  ساله اروپایی بودند. روش فوتویرست ها بشدت 

عصبی و تهاجمی بود: "موزه ها را ویران کنید. به ناپایداری اثر هنری ایمان بیاویرد. 

اساتید و هنرمندان سنت گرا و آاکدمیسین ها را طرد و نفیرن کنید. مفهوم سرعت 

و ابداعات انسانی را ارج نهید و به تقدیس آنان بپردایزد. حرکت و شتاب را بازنمایی 

کنید. از محافظه اکری هنری دست بردایرد با شجاعت در پی ویرانی سنت ها باشید."

این گزاره ها با اینکه خشن، طغیان گر و آشوب طلب به نظر می رسند، اما در 

بطن شان نوعی از محافظه اکری پنهان است. آنچنان که بعدها بسیاری از آثار 

فتویرست ها در موزه های معتبر جهان )همان موزه هایی که خواستار نابودی شان 

بودند( به نمایش گذاشته شد و از آن باالتر آثار آنان خود باعث اعتبار بخشی به 

نهادهای هنری نیز شده است. ولی این نوع از ایده های آرمانی به اشاکل مختلف در 

ذهن هنرمندان پسا جنگ رسوب کرد و نتایج جالب توجهی از آن به ظهور رسید.

حال کمی به جلوتر می آییم و با موضوع شیء  شدن اثر هنری راه خود برای 

مشخص کردن هنر مفهومی را بازتر می کنیم. اثر هنری بر مبنای جسمیت و 

شیء بودن شلک می گیرد. اگر این گزاره را به عنوان پیش فرض بپذییرم، آناگه 

می توان پرسید که چه چیز یک اثر هنری را با سایر اشیاء )بخوانید چیزها( متفاوت 

می سازد؟ پاسخ ساده این خواهد بود که سازنده ی اثر هنری یا همان هنرمند با 

مهارتی خاص بر ماده تأثیر گذاشته و آن را تبدیل به چیزی یزبا و هنری می کند. 

در اینجا پرسشی جدید مطرح می شود و آن اینکه آیا ناگه هنرمند و انتخاب او نیز 

می تواند از جمله کنش هایی باشد که روند ساخت یک اثر هنری تأثیر می گذارد؟ 

این پاسخ نیز مثبت است.

 پس در حال حاضر با سه عنصر مهارت،ناگه هنرمند و انتخاب او سر اکر دایرم. 

حال می توان پرسید آیا می توان هر کدام از این سه عنصر را به طور انحصاری در 

خدمت گرفت تا اثری هنری خلق شود؟ این سؤال نیز با احتیاط پاسخ اش مثبت 

است. بخشی از  تالش مارسل دوشان همین بود که بتواند یکی از این عناصر را به 

طور انتقادی به کناری گذاشته و به بررسی دو عنصر دیگر بپردازد.

 یعنی ناگه هنرمند و انتخاب او. حاضر و آماده های)Ready Made ( دوشان از 

همین ظرفیت های ناگه و انتخاب شلک گرفت. دوشان به عنوان یکی از هنرمندان 

نهضت دادا سعی کرد تا برای نخستین بار ثابت کند که انتخاب هنرمند خود 

یک هنر است. ناگه یک هنرمند خود خالق یک اثر است. در اینجا هنر معاصر 

مفاهیم جدیدی را بر فرهنگ اروپایی اضافه کرد. دوشان برای مونالیزا سیبیل 

)L.H.O.O.Q( می گذارد، این یعنی ناگه هنرمند بر امری خارج از ذهن خود تأثیر 

گذاشته است.  دوشان اکسه توالتی را به عنوان اثر هنری به نمایشاگه می فرستد 

و بر کناره آن می نویسد "چشمه")Fountain(  این انتخاب هنرمند است که از شیِء 

به ظاهر کم ارزش اثری گران بها می سازد. فقط یک انتخاب ساده. حال جهان هنر 

با ارزش های جدیدی مواجه شده بود. از سمتی دیگر    نقیضه ای طنز آمیز در این 

آثار وجود دارد و آن سادگی کنش ناگه و انتخاب است. دوشان ثابت کرد که اثر هنری 

تنها یک شیء فاخر نیست و مابین این شیء و مخاطب فاعلی ایستاده که می تواند 

به مدییرت هر دو طرف بپردازد، پس شیء هنری در رتبه پایین تری از سازنده اش 

قرار می گیرد. این درست گزاره معکوس چیزی بود که هنر اروپا بدان می بالید:" آثار 

هنری فاخر ارزشمند تر از هنرمند سازنده آن آثار هستند."

مسئله توجه بیش از حد به شیء هنری رابطه مستقیمی با بازار و تبادالت 

مادی دارد. شیء هنری  می تواند صدها سال با گردش در حوزه مالی و بازار هنر 

ارزش خود را افزایش دهد. شیء هنری مانداگر است و برای صاحب اش نوعی 

سرمایه محسوب می شود. دوشان نتوانست از چنگ پرقدرت شیء هنری فرار کند، 

اما توانست راه را برای بسیاری از هنرمندان پس از خود هموار تر سازد. دوشان 

متخصص ارائه ی کد های طغیان بود.

در مرحله بعدی می توانیم به سراغ مهمتیرن بنیان گذاران رسمی و اسمی هنر 

مفهومی برویم:   

گروه هنر و بزان.

گروهی از هنرمندان بیرتانیایی که دور یکدیگر جمع شده و با چاپ اولین 

۱ راهی تازه را برای هنر معاصر  شماره از مجله »هنر و بزان« در  سال9۶9

پساجنگ گشودند. با ناگه به آنچه تا اینجا ذکر شد، می توان نتیجه گرفت که هم 

فوتویرست های پرخاشجو و هم مارسل دوشان نتوانستند از استیالی بی چون 

و چرای شیء بودن اثر هنری بگیرزند، اما توانستند جایاگه شیء هنری و ارزش 

نهادهای هنری را به چالش بکشند. همانطور که گفته شد آثار فوتویرست ها و 

مارسل دوشان در مهمتیرن موزه های جهان خودنمایی می کنند و اگه در چرخه 

مالی حراجی ها و مجموعه داران نیز قرار  می گیرند.

هدف گروه هنر و بزان چیز دیگری بود. این گروه بر این تصمیم استوار بودند 

تا آثاری بیافیرنند که قابل خیرد و فروش نباشد. آثاری که هم وجه هنری خود را 

طغیان و ناپایداری های مفهومی

علیرضا امیرحاجبی
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حفظ کند، هم با آنچه با قبل از خود بوده به تقابل بپردازند. هنر مفهومی در این 

مرحله وجهی اکماًل انتقادی داشت. این وجه انتقادی با بحران های دهه ی شصت 

میالدی در آمیراک و اروپا در پیوند عمیقی بود. مسئله هویت، مفهوم انسان بودن، 

استعمار، سرمایه داری،اکالزدگی،مصرف، بازارهای سرمایه و سود آوری غرب را با 

سؤاالت جدی و اساسی مواجه کرده بود. رویکرد انتقادی گروه هنر و بزان در چنین 

فضایی شلک گرفته بود. این هنرمندان معتقد بودند متن نوشتاری به جز انتقال 

آاگهی و اطالعات می تواند اکرکردهای یزبا شناختی نیز داشته باشد. نمایشاگه ها 

و آثار گروه هنر و بزان چیزی نبود جز مجموعه ای از نوشتارهای سیاسی و ادبی، 

برگرفته هایی از کتب و مقاالت روزنامه و مجالت و نیز آثار نوشتاری خود هنرمندان 

مفهومی. جذابیت فوق العاده یزاد این ایده باعث جذب و جلب نظر بسیاری دیگر 

از هنرمندان سراسر جهان شد. هنرمندان آمیراکیی نیز با پیوستن به این نهضت 

به تقویت آن پرداختند. عمر فعالیت های گروه هنر و بزان آنچنان طوالنی نبود اما 

جهت و تالش آنان تا چندین دهه استمرار داشت. 

نکته قابل توجه در هنر مفهومی که از ابتدا بدان تأکید می شد مسئله ایده به 

مثابه اثر هنری بود. آنان اعتقاد داشتند که  ایده یک هنرمند قبل از اجرای آن یک اثر 

هنری است. ایده هایی که می تواند به ساده تیرن شلک از ذهن هنرمند تراوش کند و 

سپس تبدیل به اثری هنری شود. اثری که شاید غیر قابل فروش باشد. اثری موقت. 

نوشته با فونت های متفاوت بر کف یا دیوارهای یک اگلری کوچک و    بی نام و نشان 

در نیویورک یا لندن. آثاری بشدت ساده در مجموعه ایی که امروزه از نفیس تیرن 

مجموعه های نوشتاری تصویری هنر مدرن محسوب می شود. مجموعه ایی به نام 

زروکس)Xerox(  که کیویرتور مشهور آن دوران ِست یزلگوب )Seth Siegelaub( در 

۱ جمع آوری کرده بود.  9۶9

هنر مفهومی یک جنبش ضد سرمایه داری در جهان سرمایه داری بود. هنری که 

بیش از انتقاد به مفاهیم سرمایه داری بر ضد آن نیز دست به عمل زده بود. هرچند 

این جنبش کوچک به تدیرج گسترش یافت و هنرمندان بیشتر بدان پیوستند، اما 

آرمان گرایی هنرمندان موج اول مفهومی توان مقابله با هنر وابسته به سرمایه داری 

که مجهز به انواع رسانه های ارتباطی بودند را نداشت.

:)Dematerialization( "ماده زدایی"

هنر مفهومی توانست قابلیت نهفته در رایج تیرن، در دسترس تیرن و شاید 

پیش  پا افتاده تیرن پدیده های اجتماعی یعنی متون نوشتاری را جهت خلق آثار 

هنری نشان دهد. آثاری غیرقابل فروش و غیر قابل انتقال که به ایده ناب هنرمند 

وابسته اند. تعامل جنبش هنری مینی مالیسم  با هنرمندان مفهومی باعث تقویت 

آن شد. سیاست هماکری و همفکری این دو جنبش معاصر تا آنجا پیش رفت که دو 

بیانیه مهم هنر مفهومی توسط ُسل له ویت)Sol Lewitt( هنرمند مینی مالیست 

تدوین و تحیرر شد. با این حال افتراق و خطوط جدایی این دو جنبش هنری تا امروز 

به قوت و شدت خود باقی است.   اگم های تلفیقی هنر مفهومی و مینی مالیسم باعث 

پدید آمدن شلکی جدید از ارائه آثار هنری نیز شد و آن هنر چیدمان و هنر زمینی 

بود که راهی جدید اما همسو با هنر مفهومی و مینی مالیسم را پیگیری کرد. اما 

هنر زمینی با اینکه خود و هنرمند را از فضای بسته اگلری و موزه رها می کند تا حدود 

یزادی به اصالت ماده ) Materialism( اعتقاد دارد. 

هنر مفهومی ارتباط بنیادینی با نشیرات پیدا کرد. بسیاری از هنرمندان این جنبش 

حتی با پرداخت پول آگهی، آثار مفهومی خود را در مجالت و کتب هنری به چاپ 

می رساندند تا نشان دهند هیچ محدودیتی در ارائه آثار متنی خود به مخاطب ندارند.

با پایان یافتن دوران آرمانگرایی و شکست مبازره با سرمایه داری، به تدیرج هنر 

مفهومی نیز استحاله شد و روش های جدیدی را برای خلق و ارائه آثار هنری پیدا 

کرد. دیگر آنچه به نام  »ماده زدایی« اثر هنری که مورد تأکید هنر مفهومی بود، در 

آثار جدید و پس از فروکش کردن تب این جنبش دیده نمی شد یا کمتر دیده شده 

است. رسانه های جدید استیالی جدیدی را پدید آوردند و هنر مفهومی و هنرمندان 

این جنبش اندک اندک به حاشیه رفتند. 

حال، امروز ایده های هنرمندان بنیان گذار جنبش هنرهای مفهومی با انبوهی از 

سوء  تفاهم های مفهومی مواجه شده اند و گویا راه برون رفتی نیز جهت ابهام زدایی 

از فعالیت ها و ایده های این جنبش مهم قرن بیستم وجود ندارد. شاید لزومی 

به این ابهام زدایی نباشد. شاید یکی از ویژگی های جنبش های هنری قرن بیستم 

به خصوص جنبش هنر مفهومی درخواستی است مبنی بر مبهم ماندن آنچه در 

حقیقت روی داده است. حقیقِت طغیانی که تا به امروز ادامه دارد.  هنر مفهومی 

یک آغاز بود. آغاز بی پایان طغیان انسان در برابر آنچه خود ساخته است. 
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قرن بیستم به دلیل تجبره ی تحوالت مهم و متفاوت نسبت به قرون پیش، هنر 

متفاوتی را نیز تجبره کرد. جنگ های جهانی دنیا را با چالش های فلسفی، سیاسی 

و اجتماعی گسترده ای مواجه کرد و سبب شد اصول مدرنیسم به چالش کشیده 

شود. مینی مالیسم نیز از جمله دستاوردهای این دوران بود که  بر نقش مخاطب 

تأکید کرده و ناگه تازه ای به هنر داشت. آثار مینی مالیستی فاقد نمادگرایی و 

استعاره بودند و هماهنگ با شیوه ی تولید اکرخانه و استفاده از محصوالت 

اکرخانه ای خلق می شدند. این جنبش به نوعی نقطه عطفی در هنر قرن بیستم 

به شمار می آید، یزرا این جیران هنری به همراه پاپ آرت نقش مؤثری در پایان دادن 

به سیطره هنر مدرن داشت. مینی مالیسم با مبنای فکری و فلسفی ای متأثر 

از پدیدارشناسی به رابطه ی انسان و فضا توجه نشان داد و مهم تیرن تأثیرش 

کم رنگ کردن مرز میان مجسمه سازی و نقاشی بود که بدین ترتیب تأثیرات 

گیرنبرگ بر هنر را نیز کم رنگ کرد و نیز زمینه ساز پیدایش هنرهای چندرسانه ای 

شد. هنرمندان متأثر از مینی مالیسم با به اکرگیری تکنولوژی نوین و روند تولیدات 

صنعتی در هنر خود، تأکید بر دست ساز بودن اثر هنری را از بین برده و موجب از 

بین رفتن مفهوم اصالت در هنر شدند. 

دنیای مدرن تا مدت ها پس از جنگ درگیر ویرانی های آن بود و معماران مدرن 

در این دوره تالش می کردند بناهای عظیم به جای ویرانه های برجا مانده از جنگ 

بسازند. مدرنیسم در ابتدای جنگ بر دنیا مسلط بود اما جنگ همه معادالت را 

برهم زد. قبل از جنگ باتوجه به کشفیات علمی، اکتشافات جغرافیایی، نتایج 

انقالب صنعتی و دستاوردهای فلسفی، انسان به آینده بسیار خوش بین بود. 

اما با پایان جنگ و نسل کشی و جنایات بیشمار جنگ، تخیرب محیط یزست و 

از بین بردن منابع طبیعی، تمام این خوش بینی ها زایل شد. لیوتار نظیره پرداز 

پست مدرنیست، معتقد بود این وقایع نوعی وضعیت ناباوری، بی اعتمادی و 

بی ایمانی به فرا روایت ها به وجود آورد. فرا روایت ها در  واقع بنیادهای تمام مسائل 

اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دوران مدرن را تشکیل می دادند.

پس از توسعه ی رسانه ها و دسترسی عموم به آنها آاگهی مردم ارتقاء یافته و 

مسائلی از قبیل حقوق زنان، تبعیض نژادی، بی عدالتی های سیاسی و اقتصادی که 

تا قبل از آن تنها برای نخباگن مورد توجه بود، برای اکثیرت جامعه مهم شد. در این 

زمان جامعه ی آمیراک عصر سرمایه داری و پیشرفت اقتصادی را تجبره می کرد و به 

یک جامعه ی صنعتی با تولید و مصرف انبوه مبدل می گشت. هنر مدرن به دلیل 

پیچیدگی های خاص خود برای مخاطبین عادی به سختی قابل درک بود و تنها 

مورد استقبال روشنفکران بود. از این رو برای همسو شدن با روح زمانه و فرهنگ 

دوران صنعت و رسانه از اقبال کمتری برخوردار بود. هنر پاپ و مینی مال زاییده ی 

چنین اجتماع مصرف گرایی بود. این دو جیران گویی قصد داشتند به از میان بردن 

فاصله ی میان فرهنگ سطح باالی دوران مدرن با فرهنگ عامه ی مردم بپردازند 

و در واقع به مبارزه با هنر مدرن می پرداختند. هنرمند مینی مال متأثر از تولید 

انبوه، پیش ساخته های صنعتی را در هنرش به اکر می برد و ایده ی نیروی اکرخانه 

را به درون هنر انتزاعی انتقال می داد و با ترکیب هنر با منطق تولید سیرالی، ارزش 

اکر هنری ُایرجینال را مورد تردید قرار می داد. 

دهه ی ۶۰ در حال گذار به دوران پست مدرن، هنوز از دوران مدرن متأثر بود. 

این دوره در ادامه ی مهم تیرن و بنیادی تیرن تغییراتی است که پس از رنسانس تا 

نیمه ی اول قرن بیستم به وقوع می پیوندد و تمام عرصه های حیات بشری را تحت 

تأثیر قرار می دهد. انقالب انفورماتیک هم در ادامه تحوالت به وجود آمده در زندگی 

انسان بسیار تأثیرگذار بود. هنرمند نیز در این عصر تحت تأثیر این تحوالت قرار گرفته 

و با به اکرگیری اماکنات جدید در اجرای ایده هایش به تولید اثر هنری  پرداخت. 

هنر مینی مال یرشه در هنر انتزاعی دارد، تجبریات مدرسه باوهاوس، 

اکنستراکتیویسم و اکسپرسیونیسم انتزاعی از جمله یزبرناهای شلک گیری این 

هنر بود. آثار دیوید اسمیت و آنتونی اکرو در شلک گیری هنر مینی مال تأثیرات 

چشم گیری داشت، همچنین فرم های ساده و عناصر پرتکرار آثار کنستانتین 

برانکوزی. آثار روتکو، بارِنت نیومن و رابرت راشنبرگ  نیز در  شلک گیری هنر 

مینی مال مؤثر بودند. 

قبل از دهه ی ۶۰ میالدی نقاشی مدام در پی تجبره های جدید بود، ولی 

مجسمه سازی راهش را وابسته به کوبیسم ادامه می داد. جکسن پاالک در حوزه ی 

نقاشی تالش می کرد نقاشی را به ساحتی بدل کند که مخاطب در فضای آن درگیر 

شده و تحت تأثیر مقیاس و ابعاد بزرگ و رنگی آن، اثر را به صورت سطحی تخت 

ببیند. جسپر جانز و رابرت راشنبرگ نیز تحت تأثیر دوشان به  نوعی از هنر روی 

آورند که دیگر احساسات هنرمند در آن بیان نمی شد و هنرمند در آن تنها نیاز به 

انتخاب داشت. فرانک استال و ِكِنت نولند در اواخر دهه ی  پنجاه تنها به کشیدن 

تصاویر تخت رنگی یا سیاه اکتفا می کردند که که از هرگونه روش بیان و احساس 

و نمادی عاری بودند و قواعد ترکیب بندی لکاسیک را یزر پا می گذاشتند. در آثار 

استال، بوم شلک خاصی پیدا می کرد که صرفًا تبدیل به شیء می شد و محتوایی 

جز فرم خود نداشت. دیوید ِاسمیت نیز با ساخت و ساز های صنعتی                                  عظیمش 

در اواخر دهه ی پنجاه سعی داشت از محدویت های مواد سنتی بگیرزد و سرعت 

و آزادی بیشتری را در اکر تجبره کند. این امر موجب شد سازه های فوالدی او اگهی 

اشیایی بی معنی و یا الهام گرفته از لوازم صنعتی به نظر بیایند.

پس از اینکه دوره حاکمیت نقاشی مدرن پایان یافت، مجسمه  سازی از اهمیت 

بیشتری برخوردار شد و مجسمه سازان هرروز بیشتر از قبل به کشف راه های تازه 

برای تولید اثر دست زدند. روزالیند کراوس در مقاله ی »مجسمه سازی در عرصه ای 

 مجسمه های پیش از دوران مدرنیسم را احجامی معرفی کرد که 
۱
توسعه یافته«

اکرکرد آن برای یادبود بوده و به عنوان سمبل فردی یا اتفاقی خاص به اکر گرفته 

می شد. آن ها اغلب به شلک فیگوراتیو ایستاده بر روی یک پایه به صورت عمودی 

قرار داده می شدند. از نظر کراوس این آثار چیزی میان منظره، معماری، طبیعت 

و فرهنگ بود. اما به نظر او در دوران جدید پایه برای مجسمه اکرکرد ندارد. 

مجسمه دیگر الزامًا ایستا و فیگوراتیو نیست و اشاکل محدود و بسته اجزای فرمی 

مجسمه را تشکیل می دهند و حتی این اشاکل می توانستند گسترش پیدا کنند. 

هنر مینی مال در ادامه با تأثیرات خود زمینه ساز پیدایش لند آرت، اکنسپچوآل آرت 

و هنر بدنی شد. کثرت  به وجود آمده در هنر تحت تأثیر مینی مالیسم از مدرنیسم 

فرمالیستی فاصله گرفت. این موجب بازشناسی سرشت پایه ای هنر شد و دیگر 

پس از این دوران تشخیص هنر از غیر هنر به سادگی و بنا بر قضاوت شلکی و 

ظاهری میسر نیست.

۱ واژه ی مینی مالیسم را به  یرچارد ُولهایم نخستین بار در مقاله ای در سال 9۶5

اکر برد. او این واژه را در مورد آثار متعدد هنرمندانی به اکر برد که بر خالصه کردن 

هنر و موضوع هنری تأکید داشتند که آغازگر آن آثار مارسل دوشان بود. ُولهایم 

مقدمه ای بر مینی مالیسم 

ندا آقا میر
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معتقد بود برای خلق اثر هنری نیازی به دخالت مستقیم هنرمند نیست و اثر 

هنری می تواند  فرمی ساده داشته  باشد. او معتقد بود پذیرفتن این آثار به عنوان 

اثر هنری به نوعی تشکیک در تعایرف سنتی اثر هنری می انجامد و »...می تواند 

جایاگه سبک را برای همیشه نابود کند، البته نه به طور اکمل.«

برای هنر مینی مال تا مدتها واژهایی چون الفبایی )ABC art(، هنر خنثی، 

ساختارهای اصلی یا هنر لفظی به اکر می رفت. ولی با به اکرگیری واژه مینی مالیسم 

توسط ُولهایم این واژه به سرعت در دنیای هنر رواج یافت. مینی مالیسم نقطه ی 

عطفی برای هنر قرن بیستم محسوب می شود. با توجه به اینکه از دل هنر مدرن 

بیرون آمد و با هنر انتزاعی همراه بود، ولی با کنار گذاشتن فرمالیسم مورد نظر 

گیرنبرگ توانست مسیر رسیدن به هنر مفهومی، ایسنتالیشن و لندآرت و هنرهای 

دیجیتال را هموار کند.

تعیرف جامعی از آنچه باید از این واژه و رویکرد یزبایی شناسی آن دیرافت شود 

وجود ندارد. بیشتر تالشی که تاکنون برای تعیرف نظری مینی مالیسم انجام شده 

است، تجیزه و تحلیلی بر ویژگی های مشترک آن بوده است. اکهش عناصر بصری و 

فرمی، ویژگی تسلسلی یا سیرالیسم، فقدان عمدی روایتگری، داستان یا بیان حسی 

و استفاده از مواد و تکنیک های تولید صنعتی از مهم تیرن این ویژگی ها به شمار 

می آیند. هنرمند کمینه گرا از ترکیب خالقه و یزباشناسانه رنگ ها و فرم ها خودداری 

می کند و وفادار به حداقل دخالت ذوق و دست هنرمند است. هنرمندانی چون 

سل له ویت، رابرت اسمیتسون، تونی اسمیت، رابرت مویرس و اگنس مارتین را 

می توان زمینه ساز مینی مال آرت تلقی کرد. 

۱( را می توان مفسری تیبزین در زمینه ی  9۳8-۱ رابرت اسمیتسون )97۳

مینی مالیسم محسوب کرد. آثار او مبتنی بر تکرار و تسلسل است. اواخر دهه ی 

۶۰ مجسمه هایی با اشاکل هندسی به وجود آورد. پس از آن برمبنای اصول 

دیالکتیک مجموعه ی site  و non-sites را به وجود آورد و مفهوم آثار ماکن مند و 

غیرماکن مند را توسعه داد. آثار ماکن مند او آثاری بود که باید فقط در ماکن خاص 

خود، عمدتًا طبیعت به نمایش گذاشته شوند. آثار غیرماکن مند او نیز شامل 

عکس و نقشه ی عرصه های شهری یا صنعتی همراه با نمونه هایی از مواد بکر و 

طبیعی )نظیر سنگ، شن، ماسه نمکی( در جعبه های هندسی بود که در هر ماکنی 

از جمله اگلری قابلیت ارائه داشت. اسلکه ی حلزونی معروفتیرن اثر او محسوب 

می شود که یک راه ماپریچ از ساحل به میان دیراچه ی بزرگ نمک در ایالت یوتا است.

۱( مجسمه ساز مینی مالیست آمیراکیی در بیانیه  9۳ ۱-۲۰ رابرت مویرس )۱8

خود هرگونه ویژگی محتوایی یزبایی شناختی را از آثار خود سلب می کند. این 

عمل  الهام گرفته از آثار دوشان معنای ضمنی یزادی داشت. او مهم تر از همه چیز، 

مسئله ی سودمندی هر رفتار عملگرایی را طرح می کند. از جمله هر عملی که 

هرگونه سودمندی اعمال هنری مرسوم را نفی می کند. او به حالت غیر ترسیمی 

۱ چند مجسمه چهابرخشی با  9۶ ۱ و ۶ شلک توجه یزادی داشت. مویرس در 9۶5

اجزای متکثر، مجزا، هم سان، منظم، چهارگوش یا شبه مكعب ساخت که از جنس 

فایبر لگاس بودند. تأكید او بر خواص مواد و فرآیندهای تشکیل دهنده آن ها او را 

به نوعی اکر فرآیندی  سوق داد که خود او نامش را آنتی فرم )ضد شلک( گذاشت.

۱( هنرمند انتزاعی بود که با آثار تکرنگش در شلک گیری  9 ۱ ۳-۱ َاد راینهارت )9۶7

مینی مال آرت تأثیرگذار بود. شیوه ی بیانگری کمینه گرای او در مقابل روشهای 

ماکسیمال رایج در نقاشی انتزاعی، تأثیر یزادی بر هنرمندان مینی مال گذاشت. 

۱ یعنی  ۱ تا 9۶7 ۱ به نقاشی های تک رنگ رو  آورد. از سال 9۶۰ 95 راینهارت از سال ۰

تا زمان مرگش صرفًا به کشیدن تابلوهای مبرع شلک و یک  اندازه می پرداخت. 

تابلوهای آخیرن دوره آثار وی، رنگ بسیار تیره  و یکدستی داشتند به طوری که 

تصویر آنها سیاه یا نزدیک به آن به نظر می رسد. در این آثار تفاوت فرم و زمینه دیگر 

قابل تشخیص نیست. او آثارش را روی بوم های مبرع یک شلک و اندازه اجرا کرد. این 

آثار او پیش درآمد مینی مالیسم محسوب می شوند. 

۱( از مشهورتیرن نماینداگن جنبش مینی مال  9 ۲8-۱ دانلد جاد )994

محسوب می شد ولی خودش آن را نمی پذیرفت. اکر جاد با نقاشی هایی که آن ها 

۱، با خلق یک   می نامید شروع شد. از اوایل دهه ی 9۶۰
۲
را انتزاع های نیم پخته

سلسله نقش برجسته تک رنگ و بافت دار شروع به مجسمه سازی کرد . او خود 

را مجسمه ساز نمی دانست چرا که معتقد بود آثارش ویژگی های مجسمه دارند 

اما مانند نقاشی به دیوار آویخته می شوند. تبدیل شدن آثار نقاشی شده ی او در 

اواخر دهه ی پنجاه به نقاشی های خطی و احجام و اشاکل مینی مالیستی، باعث 

شد او پیش از دیگران خود را در هنر مینی مال مطرح کند. او همچنین به عنوان 

منتقد هنر مینی مالیستی در مجله ی آرت نیوز و آرت اینترنشنال فعالیت می کرد. 

بدین ترتیب او توانست گفتمانی عمومی برای شناخت و معرفی آثار مینی مالیستی 

ایجاد کند.

جاد پس  از آن، آثاری پدیدآورد که شاخص هنر او است. جعبه های هم  شلک 

و اندازه ای که با دقت در ردیف های عمودی و با فواصل منظم بر دیوار نصب 

می شدند. ابتدا جعبه ها را با چوب می ساخت. اما بعدًا جعبه های تولید شده 

در اکراگه های صنعتی که با فلزات مختلف یا پلکسی لگاس رنگی ساخته شده 

بودند را به اکر گرفت. جاد معتقد بود که این ساختارهای بنیادی از اساس با 

اکنستراکتیویسم متفاوتند. یزرا با روش تکرار واحدهای هم سان و بر پایه تقارن 

۱، آثاری مخصوص  محض و نظام یراضی به وحدت رسیده اند. وی از اوایل دهه ی 97۰

نصب در محل نمایش و یا برای استقرار در فضای خارج از اگلری پدیدآورد. 

به عقیده جاد مشلک فرم های سنتی هنر این است که همواره به روابط درونی 

پرداخته اند. او در جست وجوی هنری بود که به جای وحدت درونی واجد فضای 

واقعی باشد. عالوه بر این وی با استفاده از مواد صنعتی قصد داشت نوع خاص هنر 

مدرن امیراکیی را در تقابل با هنر سنت گرای اروپایی به وجود آورد. 

۱( از مهم تیرن هنرمندان جنبش مینی مال آرت به شمار  9۳۳-۱ دان فالوین)99۶

می آید. او با استفاده از نور، فضا و اشیاء هندسی یکسان آثارش را خلق می کرد. از 

۱ به طور تخصصی به نصب چراغ های فلورسنت در ارتباط با فضا پرداخت؛  9۶۳

چیزی که با عنوان نئون آرت شناخته می شود. فالوین در آثارش از پرداختن 

به هرگونه اشارات نمادگرایانه اجتناب می وریزد. او با خطوط نوری در ابعاد و 

تعداد مختلف و نیز با فاصله و یرتم اکر می کرد. نقشه اکر را طراحی می کرد و 

الکتیرسین ها آن را اجرا می کردند. هیچ داللت معنایی و مفهوم مشخصی در آثارش 

وجود نداشت و به جای نقاشی کردن خطوط، از خطوط نوری و شعاع  کنترل شده 

نور به جای سطح یا حجم استفاده می کرد. به اکرگیری ابزار نوری در آثار دن فالوین، 

 ۱ 9 یادآور ایده ی مارسل دوشان است. آن چنان که والتر بنیامین در دهه ی۲۰

از بین رفتن اقتدار و واالیی اثر هنری را توسط تکنولوژی نوین پیش بینی کرده بود. 

فالوین از نخستین هنرمندانی است که به هنر محیطی پرداخت و در فضای سه 

بعدی تسلطش را بر نور و رنگ در ابعاد بسیار بزرگ نشان داد و درک مخاطب را از 

نور در فضا تغییر داد.

۱( هنرمند اکنادایی-آمیراکیی ابتدا نقاشی بازنمودی را  9 ۱ اگنس مارتین )۲-۲۰۰4

تجبره کرد. سپس به نقاشی انتزاعی روی آورد. مارتین توانست در هنر انتزاعی به 

مینی مالیسم خاص خود برسد. او خطوط منظم ولی غیردقیقی را بر بوم های اغلب  2- Half-baked abstractions
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مبرع شلک خود ترسیم می کرد. از رنگ های مالیم استفاده می کرد،  طوری که گویی 

بوم هایش از خالل فیلترهای خطی نقاشی نوری منتشر می کنند. آثار او ترکیبی از 

شیارهای تقیربا ناپیدا بود که بر زمینه ی ساده و تک رنگ نقش می انداخت. لوسی 

لیپارد معتقد بود آثار او »نمونه های برجسته ای از اکبررد غیرتکراری یک رسانه ی 

تکراری« است.

هنر مینی مال به فاکتورهای مادی توجه دارد نه ذهنیت درونی هنرمند. معتقد 

است باید به تجبره ی صادقانه، عملگرا و فارغ  از مالحظات یزبایی شناسانه در 

هنر اهمیت داد. هنرمندان مینی مالیست به خلق آثار سه بعدی در مقیاس 

بزرگ می پرداختند و در آثار دو بعدی نیز آاگهانه از ایجاد عمق در تصویر پرهیز 

می کردند. آن ها اصرار به شیء بودن هنر داشتند و تالش می کردند قابلیت های 

 ۱  در سال 9۶5
۳

فضای واقعی را کشف کنند. اصطالح شیء که در مقاله ی اشیاء خاص

توسط دانلد جاد استفاده شد به تدیرج در گفتمان مینی مال رواج پیدا کرد. استفاده 

از اصول یراضی و تصاعد جبری از ویژگی های مهم این هنر است. 

هنرمندان مینی مالیست آثار خود را از طیرق مونتاژ قطعات صنعتی خلق 

می کردند. این روش تولید در دنیای هنر بی سابقه بوده است. آثاری که اماکن لمس 

آن ها توسط دست هنرمند -یعنی دخالت ذوق- وجود نداشت. این روش تولید 

به نوعی به نظیره ی مرگ مؤلف روالن بارت نزدیکی داشت. این هنرمندان سعی 

داشتند هرچه بیشتر مفهوم اصالت را در هنر بی اهمیت کنند. آنها نسلی بودند 

که در دانشاگه های هنری آموزش دیده بودند و هم زمان با آموزش های عملی، 

مطالعاتی در زمینه فلسفه و تایرخ هنر نیز داشتند. ایشان خود در نقد این هنر به 

عنوان جنبشی با مبنای فلسفی سهم بسزایی داشتند و با طرح مباحثشان موجب 

شلک گیری هنر جدید به ویژه هنر مفهومی که از بزان به عنوان ابزار اکر هنری 

استفاده می کرد شدند. 

هنرمندان مینی مالیست پایه و یا هرآنچه موجب ایجاد مرز و فاصله با بیننده یا 

فضا می شود را حذف کردند و با چیدمان فرم های ساده و شبیه به هم، فاکتورهایی 

مانند نور، حرکت، جسم انسان و فضا  را مورد توجه قرار دادند. در حقیقت هنر 

مینی مال دیداگه سنتی مجسمه سازی و نقاشی را به عنوان یک مفهوم از پیش 

تعیرف شده و محدود مورد پرسش و نقد قرار داد.

منابع: 

۱. افخمی، بدرالمنیر؛)۱۳9۶(، مینی مالیسم در سینما: ویژگی ها و فرم با تأکید بر سهراب شهید ثالث و 

اندی وارهول، پایان نامه ی فوق لیسانس، دانشاگه فارابی. 

۱(، دائره المعارف هنر، جلد اول. تهران: فرهنگ معاصر. ۲. پاکباز، رویین؛)۳95

۱(، دائره المعارف هنر، جلد دوم، تهران: فرهنگ معاصر. ۳. پاکباز، رویین؛)۳95

۱(، نقش محوری مینی مالیسم در پایان دوران مدرن و به اکرگیری نور در  4. حیریران، نرگس؛)۳89

.4 آثار دن فالوین، نشیره ی هنرهای یزبا – هنرهای تجسمی، شماره ۱

۱( مفاهیم و رویکردها در آخیرن جنبش های هنری قرن بیستم،  5. لوسی اسمیت، ادوارد؛)۳9۶

سمیع آذر، علی رضا، تهران: نشر نظر.

۶. مجیدی، سعید؛  نشانه شناسی، یزبایی شناسی و عملکردگرایی در طراحی محصول با رویکرد 

مینی مالیسم احساس گرا، هنرهای تجسمی، شماره 45.
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Objects (1965)
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۱ تغییر قابل توجهی در هنر آمیراک به وجود آمد که عمدتًا  ۱ و97۰ در دهه ی 9۶۰

در واکنش به جیران غالب زمان یعنی اکسپرسیونیسم انتزاعی و ویژگی های آن 

یعنی نخبه گرایی، ناگه سلسله مراتبی، فرمالیسم، تاکید بر خودآیینی یا جدایی 

هنر از دیگر حوزه ها، یزبایی شناسی و قضاوت یزبایی شناختی بود. نسل جدید 

هنرمندان معتقد بودند اکسپرسیونیسم انتزاعی تبدیل به یک قاعده و مد رایج 

زمان شده است و از خاص اناگری و تفکر جویی که مدعی آن بود فاصله گرفته است. 

اکنسپچوال آرت )هنر مفهومی( در دهه ی ۶۰ همزمان در اروپا و آمیراک شروع 

می شود و در دهه ی 7۰ اوج خود را طی می کند. دالگاس هیوبلر، جوزف اکسوت، 

جان بالدساری، سل لویت، لورنس وینر، بروس نومن از میان آمیراکییان، و گروه 

هنر و بزان از میان انلگیسی ها جزو نماینداگن اکنسپچوال آرت بوند.

اکنسپچوال آرت گونه ای از هنرهای تجسمی است که در آن مفهوم و ایده ی اثر بر 

یزبایی شناسی رایج و مواد سنتی و صاحب ارزش برای خلق اثر هنری اولویت دارد. 

همچنین به آن هنر ایده، هنر پسا شیئی و هنر ماده    زدا نیز گفته می شود، یزرا 

اغلب هنرمندان مفهومی، ارزش حضور مادی و یا استفاده از مواد هنری سنتی را 

در اثر به حداقل رساندند.

بیشتر آثار اکنسپچوال آرت تعیرف مرسوم از اثر هنری و هنر بعنوان جیران 

تولید شیء یزبا با اکبرست اصول و کیفیت های یزبایی شناسانه را به چالش 

می کشند. هنرمندان مفهومی بر این باور بودند  که هنری که مخاطب را به تفکر 

وا ندارد، زائد است. آنها معتقد بودند که اکثر نهاد های هنری نه تنها موقعیتی برای 

تأمل ایجاد نمی کردند، بلکه صرفًا یک برداشت محافظه اکرانه و حتی مصرف گرایانه 

از هنر و هنرمندان را ترویج می کردند. هنرمندانی مانند جوزف اکسوت و اعضای 

گروه هنر و بزان در مقاالتی که اگهی خود آنها اثر هنری محسوب می شدند، معنای 

متعارف هنر را یزر سوال می بردند.

 یک اثر اکنسپچوال می تواند در قالب هر رسانه یا ماده ای )برای مثال یک جمله 

یا یک سند از تفکر هنرمند، عکس، رویداد،اجرا یا فیلم( باشد. هنرمند مفهومی 

به جای استفاده از رسانه ها و تکنیک های هنری سنتی و تثبیت شده، از هر ماده 

و هر روشی که مناسب تیرن قالب برای ارائه ی ایده  ی اثرش است استفاده می کند. 

همانطور که ُسل ِلویت می گوید: »ظاهر اثر هنری چندان مهم نیست. اگر بنا 

باشد اثر فرمی مادی داشته باشد، به ناچار باید شمایلی پیدا کند. هر فرمی که اثر 

به خود بگیرد به هر حال باید با یک ایده آغاز شود«.

هنر مفهومی یک انحراف چشمگیر از هنر سنتی بود، اما این اتفاقی ناگهانی نبود. 

۱ تعیرف شد، اما نتیجه ی سیر تایرخ هنری  اکنسپچوال آرت برای اولین بار در دهه 9۶۰

از ایده های دادائیست ها و به خصوص مارسل دوشان تا نئو دادائیست ها، گروه 

فلوکسوس، آرته پوِورا و مینی مالیسم بود. 

دادا یک جنبش هنری و ادبی بود که در اوایل قرن بیستم و در واکنش به وضعیت 

آشفته ی دوران پیش از جنگ جهانی اول، ابتدا به مرکیزت زویرخ و بعد در نیویورک، 

برلین، لکن و هانوفر جیران پیدا کرد. دادائیست ها سبک یا رویکرد مشترکی 

نداشتند و همانطور که هنرمند فرانسوی ژان )هانس( آرپ بیان می کند در پی: »از 

بین بردن حقه های عقالنیت و کشف نظمی غیرمنطقی« بودند. دادائیست ها به 

دنبال تضعیف ارزش ها و الگوهای محافظه اکرانه ی حاکم بر هنر اروپا بودند و به 

واقعیت  غیر منطقی و ویرانگر جنگ جهانی اول اشاره می کردند.

»اتفاق« یک مفهوم لکیدی و یزبرنایی در آثار دادائیستی بود. این هنرمندان 

تصادفات و بداهگی را در خلق لکاژها، اسمبالژ ها و فتومونتاژها به اکر گرفتند و 

مهارت تکنیکی، کنترل و اهمیِت مقصود هنرمند را، اجزایی که مدت ها عمل هنری 

را تعیرف می کردند، تحت الشعاع قرار دادند.

دادا به دنبال تضعیف ساختارهای اساسی، منطقی و منظم جامعه بود. 

مخدوش کردن بزان به عنوان ابزاری که از طیرق آن هر قاعده و قانونی ابالغ می شد 

مورد توجه هنرمندان این جیران قرار گرفت. دادائیست ها برای سپریچی از قوانین 

معمول امال و دستور بزان به جناس، بازی با لکمات، و شعر و ادبیات تجبری روی 

آوردند و برخی لکمات و حروف را به اشاکل انتزاعِی ناخوانا تبدیل کردند.

شکستن الگو های تثبیت شده در هنر و ادبیات بخش مهمی از دادا بود؛ الگو های 

بورژوازی، سیاست های دولتی، و یا الگو های یزبایی شناختی.

دادا بعنوان پیش زمینه ی هنر مفهومی، بر آثار ایده  محور و به چالش کشیدن 

تعیرف هنر و هنرمند تاکید می کرد. آثار دادائیست ها بسیار متنوع بود، از هنر 

اجرا گرفته تا شعر، عاکسی، مجسمه سازی، نقاشی و لکاژ. برای مثال، مارسل 

دوشان اکالهای معمولی و تولیدی را آثار هنرِی »حاضر-آماده« در نظر گرفت و 

مفهوم اثر هنری به  عنوان شئ یزبا که توسط هنرمندی ماهر ساخته شده است را 

به چالش  کشید.

۱، دوشان اکسه توالت مردانه ای را در نمایشاگه انجمن هنرمندان  9 در سال ۱7

مستقل در نیویورک  که در کمیته انتخاب آن حضور داشت، ارائه کرد. نام گذاری 

این اکسه توالت به »چشمه«، چرخش نود درجه ی آن، و قرار گرفتن آن دبرستر 

نمایشاگه هنری اکرکرد اصلی آن را دگرگون کرد. در روند شلک گیری این اثر، نه 

خالقیت و مهارت تکنیکی بلکه انتخاب هنرمند تعیین کننده است. چشمه ی 

دوشان برخالف آثار فاخر تایرخ هنری، نو و یاگنه نیست. بلکه از میان اشیاء روزمره  

و محصول تولید انبوه انتخاب شده است. اصطالح "حاضر-آماده" توسط دوشان 

برای اشاره به اشیاء روزمره که از بستر معمول خود خارج شده و به خاطر انتخاب 

هنرمند به جایاگه آثار هنری ارتقا یافته اند ابداع شد. حاضر-آماده ها نگرش 

جامعه ی هنری را نسبت به آنچه هنر قرار بود یا می توانست باشد، تغییر داد و 

راه را برای هنر مفهومی که بر ارائه ایده ها و فرآیند اکوش در آنها به جای یک شی 

هنری تمام شده تمرکز می کرد هموار کرد.

۱( یک اکرت پستال  9 ۱ 9( L.H.O.O.Q اثر بحث برانگیز مارسل دوشان با عنوان

تغییر یافته از مونالیزای لئوناردو داوینچی است. او بعد از اضافه کردن سبیل و 

یرش مدادی روی لب و چانه مونالیزا نام جدید اثر را که عبارتی  مناقشه برانگیز 

بود به عنوان بخشی از تصویر یزر آن نوشت و با این اکر اعتبار تصویر را دو چندان 

یزر سوال برد. ُبعد بزانی آثار او به ویژه الهام بخش هنرمندان اکنسپچوال آرت شد.

»من به ایده ها عالقه مند بودم نه صرفًا به محصوالت بصری. می خواستم یک بار 

دیگر نقاشی را در خدمت ذهن قرار دهم.« جمله ی نقل شده از دوشان مبنی بر 

نفی هنر شبکیه ای بر اهمیت هنری تاکید می وریزد که نه با چشم بلکه با ذهن 

درک می شود. در سال های بعد، این مسئله برای هنرمندان مفهومی نیز قابل 

توجه بود.

علیرغم کیفیت ایده محور و خشک آثار دوشان، رابطه ی مخاطب با اثر هنری 

۱، او توضیح داد که چگونه  برای او بسیار مهم بود. در یک سخنرانی در سال 957

»عمل خالقانه توسط هنرمند به تنهایی انجام نمی شود، مخاطب با رمزگشایی و 

زمینه ها و یزبرناهای هنـــــــر اکنسپچوال به روایت تایرخ

یاسمین ُمشاری
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تفسیر اثر آن را در ارتباط با دنیای بیرون قرار می دهد و بدین ترتیب سهم خود را در 

کنش خالقانه می افزاید.« )5( 

در راستای همین مسئله ، برخی از آثار او، به ویژه حاضر-آماده ها به طور ضمنی 

از مخاطب دعوت به مشارکت می کنند. اگهی هنرمند از طیرق عنوان اکر خود 

دستورالعمل های خاصی را برای تجبره ی آثارش به مخاطب می داد. برای مثال، 

۱ساخت، این است: »از آن سوی شیشه  9 عنوان یک اثر شیشه ای نوری که او در سال ۱8

. بازنگری در رابطه ی 
۱
با یک چشم، درفاصله ی نزدیک، تقیربًا یک ساعت ناگه شود«

مخاطب با اثر هنری از مسا ئلی است که جیران های هنری بعدی نیز هنرمندان به 

آن می پردازند.

بازی های بزانی، به چالش کشیدن مرز ها و تعایرف اثر هنری و نقد دوشان به نهاد  

هنر در هنر مفهومی نقش مهمی داشت.  

رابرت هیوز منتقد، معتقد است رابرت راشنبرگ باعث شناخت اکمل دادا و 

دوشان در نیویورک شد.

۱ در آمیراک ظاهر شد. روش ها و دغدغه های این  95 نئو-دادا در اواخر دهه۰

جیران یادآور دادا بود که توسط جان کیج آهنگساز به هنرمندان آمیراکیی معرفی 

می شد. در اکلج بلک ماونیتن، کیج در مورد به اکرگیری فرآیندهای مبتنی بر اتفاق 

و فلسفه های شرقی مانند ذن بودیسم در خلق آثار هنری و در زندگی روزمره 

سخنرانی می کرد. اگرچه کیج و دیگر معلمان بلک ماونتین بر سبک هنری 

خاصی تأکید نمی کردند، اما اعتقاد به ادغام اکمل هنر و زندگی، یادگیری از طیرق 

تجبره گری، هماکری و روابط بینا رشته ای از آموزه های اصلی آنان بود. تاکید کیج 

بر شلک تازه ای از هنر که نه بر شئ هنری بلکه بر فرآیند متکی است در آموزه ها و 

آثارش خودنمایی می کند. رابرت راشنبرگ از فارغ التحصیالن اکلج بلک ماونتین بود.

در دوره ای که اکسپرسیونیسم انتزاعی در راس قدرت در هنر آمیراک است نئو 

دادائیست هایی مانند رابرت راشنبرگ و جسپر جانز به آن واکنش نشان می دهند. 

پرهیز از ارزش های یزبایی شناختی تثبیت شده در هنر، در فرآیند خلق اثر آنها 

نمایانگر نگرش دادائیستی ایشان است است. 

نتیجه ی ادغام اشیا زندگی روزمره - از رختخواب و تایر استیکی گرفته تا 

 )combine painting( تاکسیدرمی و چراغ- با اکرهای راشنبرگ، نقاشی ترکیبی

بود. اصطالحی که او برای توصیف آثار حاصل از تکنیک چسباندن اشیاء یافته شده 

به سطح نقاشی ابداع کرد. تخت خواب یکی از اولین نقاشی ترکیبی ها ی راشنبرگ 

است، البته در این اثر هیچ بومی وجود ندارد. راشنبرگ از هنر پیش از خود نیز به 

عنوان حاضر-آماده استفاده می کرد. او در بسیاری از آثارش، مانند تخت  خواب، 

عناصر نقاشی اکسپرسیونیستی انتزاعی پس از جنگ را با اشیاء یافت شده ادغام 

کرد. این هنرمند بالش، ملحفه و لحافی که نقش هندسی اش یادآور اکرهای فرانک 

استالست را با مداد خط خطی و به سبکی شبیه به نقاشی های اکشن جکسون پوالک 

روی آن ها رنگ پاشید سپس لک مجموعه را به دیوار آویزان کرد. بنابراین راشنبرگ 

در یک همنشینی متناقض، وفاداری به سطح بوم و ماده ی هنری که از اصول 

اکسپرسیونیسم انتزاعی بود را با استفاده از رفتار نقاشانه  روی سطح حاضر-آماده 

یزر سوال می برد.

با این اکر جدیت اکسپرسیونیسم انتزاعی را به چالش کشید، نگرشی که در میان 

نسل های بعدی هنرمندان نیز گسترش یافت.

۱، راشنبرگ در پی ایده ی دادئیستی دوشان به گسترش مرزها  95 در اوایل دهه ۰

۱ »طراحِی پاک شده ی دکونینگ«  و تعیرف هنر می اندیشید. اثراو به سال 95۳

محصول این کنجاکوی است که آیا نتیجه ی پاک کردن یا زدودن می تواند یک اثر 

هنری باشد؟ راشنبرگ جوان از دکونینگ که یک چهره برجسته و تثبیت شده  از 

جیران اکسپرسیونیسم انتزاعی در دنیای هنر نیویورک بود یک طراحی خواست 

تا آن را پاک کند. راشنبرگ ماه ها با رفتار نقاشانه ی اکسپرسیونیست های انتزاعی 

به پاک کردن اثر دکونینگ پرداخت. در نهایت طراحی پاک شده به  عنوان یک شیء 

هنری ارائه شد که عمل پاک کردن را به عنوان امری یزبایی شناختی مشخص کرد- 

عملی نئو دادائیستی برای یزر سؤال بردن تعیرف شئ هنری. 

نئو-دادا و به خصوص ایده ی فرآیندگرای راشنبرگ مبنی بر استفاده از هر چیزی 

برای خلق اثر بر هنرمندان مفهومی بسیار تاثیر گذار بود. به طوری که اکسوت 

معتقد است »بسیاری از اکرهای اولیه راشنبرگ مانند پرتره آییرس لکرت و دکونینگ 

پاک شده نمونه های مهمی از نوعی هنر مفهومی هستند.«  

جان کیج عالوه  بر جیران نئودادا با رویداد های اتفاقی و اجراهایش، تأثیر جدی بر 

گروه FLUXUS گذاشت. فلوکسوس به صورت یک شبکه کوچک اما بین المللی از 

۱ شلک گرفت و بیشتر به عنوان یک نگرش مشترک  هنرمندان و آهنگسازان در 9۶۰

شناخته شد تا یک جنبش هنری. ایده های اولیه فلوکسوس از گروهی از دانش آموزان 

کیج  از جمله آل هانسن، دیک هیگینز و جکسون مک لو پدیدار شد. کیج همچنین در 

تدیرسش به ذن، به ویژه تمرکز آن بر القای معنا در همه ی جوانب زندگی تاکید کرد، 

رویه ای که در بسیاری از پروژه های فلوکسوس قابل مشاهده است. در راستای این 

مسئله و به تاثیر از دوشان، اعضای این گروه برای اینکه مخاطب خود را عام نگه دارند 

از وسایل مصرفی در اینستالیشن ها و اکشن ها ی خود استفاده کردند.

۱ برگزار  9۶ جورج مکیناس، مؤسس این گروه، اولین رویداد فلوکسوس را در سال ۱

کرد. مکیناس معتقد بود که هدف این گروه »گسترش سیل و جزر و مد انقالبی 

در هنر، ترویج هنر زنده و ضد هنر«بود. این دیداگه یادآور ایده ی دادا، جنبش 

هنری اوایل قرن بیستم است. مانند فوتویرست ها و دادائیست های قبل از خود، 

هنرمندان فلوکسوس به نقد نهاد قدرت می پردازند و با اقتدار موزه ها برای تعیین 

ارزش هنر و الزام آموزش هنری برای دیدن و درک یک اثر مخالفت می کردند. تاثیر 

هنرمندان فلوکسوس که هنر را به خارج از نهادهای اصلی مانند اگلری ها و موزه ها 

سوق دادند در هنر آینده به ویژه در لند آرت و پرفورمنس  نقش مهمی داشت.

فلوکسوس هیچ سبک واحد و وابستگی به رسانه ی هنری خاصی نداشت و 

هنرمندان از طیف وسیعی از رسانه ها و فرآیندها استفاده می کردند. آن ها اغلب 

اجراهای تصادفی را به صحنه می بردند و  هر ماده ی در دسترسی را در خلق اثر 

هنری به اکر می گرفتند. پروژه های فلوکسوس دامنه ی وسیعی داشتند و اغلب چند 

رشته ای، طنزآمیز، و مبتنی بر مطالب و تجبریات روزمره و ارزان قیمت، از تنفس 

گرفته تا پاسخ دادن به تلفن، بودند .

آثار گروه فلوکسوس ادعاهای دنیای هنر را به سخره می گرفت و به جای اشیاء 

هنرِی اکالیی شده، عمدتا به صورت اجراها و رویدادها ارائه می شد. در دوره ای 

که هنر مدرن بر خودارجاعی تاکید می کرد این آثار اغلب با تفسیری سیاسی-

اجتماعی همراه بودند. 

اجراهایی که هنرمندان فلوکسوس آنها را »رویدادها« )events( نامیدند عمدتًا 

 )scores( »بر اساس مجموعه ای از دستورالعمل های مکتوب، به نام »پارتیتورها

)برگرفته از موسیقی( بودند. دنبال کردن یک پارتیتور منجر به یک عمل، رویداد، 

عملکرد یا یکی از انواع تجبریات دیگر توسط گروه فلوکسوس می شد. بسیاری از 

هنرمندان لکیدی دهه ی۶۰ از جمله یوزف بویس، دیک هیگینز، آلیس هاچینز، یوکو 

اونو، نام جون پایک، بن واتیر، رابرت واتس، بنجامین پترسون و امت ویلیامز عضو 

گروه فلوکسوس بودند.

1. To Be Looked at (from 
the Other Side of the Glass) 
with One Eye, Close to, for 
Almost an Hour.
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۱ هنرمند آلمانی یوزف بویس به عنوان عضوی از گروه فلوکسوس،  در اوایل دهه 9۶۰

برای اولین بار»اکشن« هایی را که اغلب شامل صدا یا موسیقی بود اجرا کرد. او 

معتقد بود هنر می تواند از تجبره شخصی سرچشمه بگیرد و در عین حال به 

ایده های جهانی، هنری، سیاسی و یا اجتماعی نیز بپردازد. بویس برای تأکید بر 

جدایی ناپذیری هنر و »زندگی روزمره« از مواد غیر هنری چون چبری حیوانی و نمد 

استفاده می کرد.

فلوکسوس نقش مهمی درگسترش تعیرف هنر داشته است. این گروه از دهه 

۱ با طیف متنوعی از اشاکل هنری و رویکردهای موجود در هنر بر ماهیت تولید  9۶۰

اثر هنری تأثیر گذاشتند. فلوکسوس را می توان به واسطه ی روابط بینارسانه ای، 

اجراها، و مستندسازی بخشی از هنر مفهومی دانست.

در همین زمان، جیران آرته پوورا به معنی "هنر فقیر" یا "هنر فقیرانه" در اواخر 

۱ در جنوب اروپا ظهور کرد. گرایش آرته پوورا به مواد بی ارزش را می توان  دهه 9۶۰

۱مانند فلوکسوس و نئو دادا  ۱ و9۶۰ 95 در چندین جنبش هنری دیگر در دهه های۰

دنبال کرد. هنرمندان این جیران با استفاده از مواد بی ارزش مانند خاک، تکه پارچه، 

شاخه ها و… با تجاری شدن هنر مقابله می کردند. اوج جنبش آرته پوورا از سال 

۱ بود، اما تأثیر آن بر جیران های بعدی هنری مانداگر بوده است. ۱ تا 97۲ 9۶7

۱ در نیویورک میان هنرمندانی که  مینی مالیسم )کمینه گرایی( در اوایل دهه 9۶۰

هنر دوران خود )اکسپرسیونیسم انتزاعی(را آاکدمیک شده می پنداشتند پدیدار 

شد. اکرل آندره، دن فالوین، رابرت مویرس، سل لویت ، جان مک کراکن و دانلد جاد از 

مهم تیرن هنرمندان این جنبش هستند.

هدف مینی مالیسم توضیح مجدد مسائلی چون فرم، فضا، مقیاس، و محدوده 

بوده. نتیجتا هرگونه بیانگری، توهم بصری و روش ها و ارزش های استعاری و تغزلی 

را نفی می کرد. در مینی مالیسم شئ هنری همه ی قرارداد هایی که در طول تایرخ 

هنر برای اثر هنری گذاشته شده را نفی می کند و تعیرفی جدید ارا ئه می دهد.

در اوج مدرنیسم که اکسپرسیونیسم انتزاعی بر بیان شخصی، فردیت هنرمند، 

یکتایی اثر هنری، و وفاداری به ماده ی هنری و چارچوب بوم نقاشی تاکید می کرد، 

مینیمالیست ها با روی آوردن به مواد و شیوه ی ساخت صنعتی، فردیت زدایی، تاکید 

بر حضور مخاطب و فضا از آن فاصله گرفتند. آنها روشی خردگیرانه در ترکیب بندی 

به اکر می برند: مجموعه های منظم و ساده ای از واحد های همانند و جابه جا شونده 

براساس یراضی، که قابلیت بسط و توسعه دارند.

 مینی مالیسم اگرچه به شلک رادیاکلی بسیاری از مسائل جنبش هنری پیش 

از خود یعنی اکسپرسیونیسم انتزاعی را رد کرد، اما در ایده و تکنیک تحت تاثیر 

جنبش های انتزاعی پیشین از جمله کنستراکتیویسم و سوپره ماتسیم قرار گرفت. 

مینی مالیست ها به نقاشی یا مجسمه که در حالتی پاالیش شده به خالص تیرن 

شلک خود و به فرم های هندسی تقلیل یابد تاکید داشتند. هنری غیرشخصی که 

هدف آن بیان احساسات یا ذهنیت هنرمند نبود و نه به جهانی دیگر بلکه تنها به 

خود اشاره می کرد. این دسته آثار ماکن را فعال می کنند و به حضور بیننده اهمیت 

می دهند. در این راستا مینیمالیست ها ایده ی زدودن را به تایرخ هنر اضافه کردند.

مینی مالیسم از شئ هنر ساخت. این اشیاء وابستگی به تایرخ هنر پیش از خود 

نداشتند و از تکنولوژی تولید صنعتی آمده بودند. مصالح به اکر رفته در اکرهای 

مینی مالیستی نظم موجود در آن و سیستم های قوانینی که در روند تولید آن نقش 

داشتند بر روش تولید صنعتی این آثار تاکید می کرد.

 فرآیند تولید اثر مینی مالیستی پیرو منطق تولید اشیاء اکرخانه  ای بود و نه آثار 

هنری گذشته.

مینی مالیسم برای بیان مستقیم ایده هایش از لکمات استفاده نکرد. این مسئله، 

موضوع تمرکز اصلی هنر مفهومی شد.

مینی مالیسم، به عنوان جنبش هنری قبل از هنر مفهومی، اثر هنری را نه 

به عنوان چیزی درونی و جدا از دنیای روزمره )دیداگهی که به شدت توسط 

۱ بر آن تاکید می شد(، بلکه به عنوان  95 اکسپرسیونیست های انتزاعی در دهه ۰

چیزی که هم به فضای نمایش آن و هم به بدن مخاطب مبروط می شود تعیرف 

می کرد که عموما با مواد و شیوه ی صنعتی تولید می شد. هدف هنرمند اکنسپچوال 

این است که اکرش از حیث ذهنی برای تماشاگر جذاب باشد، در نتیجه مانند 

مینیمالیست ها اثرش از نظر عاطفی خشک بود اما برخالف آن ها بر ذهنیت و ایده ی 

هنرمند تاکید کرد. در امتداد مینی مالیسم، اکنسپچوال آرت نیز به کمینه گرایی و 

حضور مخاطب اهمیت داد ولی یک اثر مینی مالیستی در نهایت یک شیء هنری 

بود. اکنسپچوال آرت از رسانه های مرسوم نقاشی و مجسمه سازی فاصله گرفت و 

در نتیجه فرم غیرمعمول آثار در ابتدا مانع از به فروش رسیدن آنها می شد.

هنرمندان این جنبش تالش کردند تا با تاکید بر فرآیندهای فکری و روش های 

تولید به عنوان ارزش اثر به مقابله با نظام سرمایه داری بپردازند. فرم هنری که آنها 

استفاده می کردند اغلب به عمد به شلکی بود که یک شیء نهایی مانند مجسمه یا 

نقاشی تولید نمی کردند. نفی شیء هنری بدان معنا بود که آثار آنها نمی توانست به 

راحتی خیرد و فروش شود و نیازی به نمایش به شلک رسمی در اگلری  نداشت.

عدم قطعیت در هنر، چه در مفهوم بازنمایی و چه استتیکی و گرایش هنر به 

طرح پرسش، از میراثی است که اکنسپچوال آرت برای جیران های بعد از خود به جای 

می گذارد.
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مارسل دوشان

راحله امیبرهرامی

مارسل دوشان چهره ای مهم و تأثیرگذار نه تنها در زمان خود بلکه در طول تایرخ 

هنر است. صحبت از او سهل و ممتنع است، همانگونه که رفتار و نگرش اش نسبت 

به هنر اینگونه بود. او با حاضر آماده هایش در هنر گفتمانی برای طرح پرسش 

در باب چیستی هنر و اثر هنری ایجاد کرد. از این رو نمی توان نوشتن از دوشان را 

با تایرخ  تولدش شروع و با مرگش پایان داد. چراکه دوشان نقطه عطفی در هنر 

ایجاد کرد که برای درک آن باید به قرن ها پیش از او رفت و تا امروز ادامه داد.

از قرن سیزدهم و با ظهور رنسانس و انسان گرایی، هنرمندان در آثارشان سعی 

در نمایش پدیده ها در قالب بازنمایی ایده آل داشتند. در این میان برای به تصویر 

کشیدن امورغیردنیایی از نمادها و نشانه ها استفاده می کردند؛ نمادهایی به 

عنوان جایگیزن بصری از امر نادیدنی. در قرن هجدهم و با ظهور روشنگری و 

اهمیت یافتن فردیت، مسئله ی ذوق، امر واال و یزبایی تحت عنوان یزبایی شناسی 

وارد هنر شد و هنرمندان این امر  نادیدنی را در مظاهری این جهانی جست وجو 

کردند. با ظهور مدرنیته هنرمندان تالش کردند به کمک خلوص و شناخت 

پدیده ها به ساحت واال دست پیدا کنند و با قطع هرگونه رابطه با گذشته 

تصویری نو بسازند. این هنرمندان دیگر به بازنمایی پدیده ها و دنیای پیرامون 

به شلک گذشته نمی پرداختند بلکه دیرافت و درک خود از پدیده ها را به تصویر 

می کشیدند. آواناگردیسم که در هنر مدرن تبدیل به یک اصل شده بود بر این 

دیداگه پافشاری می کرد که هنر باید به سمت جلو حرکت کند. هنرمندان آواناگرد، 

واال را نه در جلوه ای بیرونی بلکه در خوِد اثر می دیدند. به بیان آنها نقاشی با خارج 

شدن از گذشته و تایرخ به چیزی غیر از خودش اشاره ندارد. چراکه در تفکر و 

اندیشه ای که ایجاد می کند »واال« است. یزبرنای این جیران که در دلش سبک ها 

و جیرانات بسیاری به راه افتاد پرهیز از بازنمایی بود. هنر آواناگرد به شناخت 

به عنوان امری ذهنی باور داشت که در قالب بازنمایی عین به عین نمی گنجید، 

بلکه به دنبال بزان مورد نظر خود برای نمایش حقیقت متعالی در قالب نقاشی و 

مجسمه بود. 

آواناگرد تالش می کرد ایده ای را که مرکیزت یافته پس بزند و از این رو باید آن را 

به عنوان یک جیران دید که در هر زمانه ای می تواند رخ بدهد. دادائیسم از دل این 

جیران بیرون آمد و این تفکر را به اوج خود رساند. جیرانی که هرگونه قاعده را در 

اثر هنری رد میکرد. دادا همزمان با جیران فوتویرسم ایتالیایی و اکنستراکتیویسم 

و جیران آواناگرد روسی که در پی حذف تام و تمام تایرخ بودند، به یزر پا گذاشتن 

سنت های گذشته معتقد بود اما مانند آنها این اصل را که هنر باید در خدمت 

ایدئولوژی حاکم باشد را رد می کرد و هنر را در خدمت هیچ چیز نمی دانست. 

دادائیسم در پی از بین بردن اقتدار هنری به هر شلکی بود، کنشی انقالبی که 

الگوهای حاکم را مردود می شمرد؛ دادائیست ها در نیمه ی اول قرن بیستم در 

زمانه ی بعد از جنگ جهانی اول مانیفست خود را نوشتند. آنها نسبت به داعیه ی 

مدرنیسم مبنی بر جهان ایده آل بدبین شده بودند و به این باور رسیده بودند 

که در جهان مدرن مرز میان هنرمند و جامعه روز به روز بیشتر می شود و در 

این جهان نمی توان به برابری و آزادی رسید. دادا معتقد بود که هنر یک شیوه ی 

اندیشیدن است و الگوهای تعیرفی مطلق را نمی توان برای آن در نظر گرفت. از 

این رو هنرمندان دادائیست در بیان هنری خود از شیوه های رایج زمانه  در تولید 

اثر هنری فاصله گرفتند. آنها هنر را محصور در شلک خاصی مانند نقاشی یا 

مجسمه و یا وفادار به سبک و قاعده نمی دانستند. چراکه جهان پیرامون خود 

را پراز تناقض می دیدند و بیان داشتند که نمی توان با نظم بصری و حتی ذهنی 

به دیرافتی از جهان رسید. به همین دلیل در آثارشان به لکاژ، استفاده از اشیای 

غیرهنری، شیوه های مختلف اجرا، تولید اصوات و شیوه های نامعمول پرداختند. 

آنها همراه با جیران نوگرایی آواناگرد بودند اما قاعده مند شدن سبک  و بزان هنری 

را نمی پذیرفتند و معتقد بودند برای رهایی از اصول گذشته و رسیدن به آزادی، 

ذهن هنرمند بر آنچه تولید می کند اولویت دارد. 

مارسل دوشان که  یکی از نماینداگن دادا در اروپا و بعد در امیراک بود در آثار 

اولیه اش به نقاشی و تصویر -به معنای معمول- می پرداخت اما تصاویر او بیشتر 

در پی به پرسش کشیدن تایرخ هنر بودند. او در یکی از آثارش  بر روی تصویری از 

مونالیزا یرش و سبیل می گذارد و با این اکر نخبه گرایی هنر را یزر سؤال برده، به 

طنز می گیرد و از یرخت می اندازد. واالگرایی و امر یزبا که در آن زمان در تصاویر 

هنرمندان آواناگرد به صورت جلوه ای از فردیت و دست خط شخصی نمایش داده 

می شد، در اثر شیشه ی شکسته به شلکی ماکنیکی بروز پیدا می کند. همچنین 

او با باور نداشتن به مفهوم فردیت، خود را در نقش دیگری به نام رز ِسالوی قرار 

می دهد و هویت را یزر سؤال می برد. 

۱ در نمایشاگه آرموری نیویورک اثر »برهنه از پلاکن پایین می آید«  9 ۱ دوشان در ۳

را به نمایش درآورد. اثری که با روشی کوبیستی سعی در نمایش حرکت فرد در 

حال پایین آمدن از پلاکن داشت؛ حرکتی که مشخصه ی آثار فوتویرست ها بود. او 

بعد از خارج کردن این اثر از اگلری، از یک نمایشاگه هوانوردی در حومه ی پایرس 

دیدن کرد و در آن با یک ملخ چوبی بزرگ هواپیما مواجه  شد، و گفت: »نقاشی مرد، 

چی کسی می تواند چیزی بهتر از این ملخ بسازد؟«

شاید این نقطه ای باشد در ناگه دوشان به اثر هنری و وارد کردن اشیای 

غیر هنری و از پیش ساخته شده به دنیای هنر. او واژه ی حاضر آماده را در 

ویتیرن یک لباس فروشی دیده بود و آن را واژه ای درست برای ارائه ی طرز تفکرش 

می دانست. در همان سال یک پاروی برف روبی خیرد و نام آن را »پیشاپیش بازوی 

۱ در سخنرانی ای که در موزه ی هنر نیویورک داشت  9 شکسته« گذاشت و در سال ۱۶

بیان کرد: »انتخاب این حاضر آماده ها به موجب حظ یزباشناختی نبود. این انتخاب 

مبتنی بر واکنشی از جنس بی تفاوتی بصری و در عین حال همراه با غیاب اکمل 

۱ مشهورتیرن  9 ذوق خوش یا بد بود،... در واقع نوعی بی حسی اکمل«. او در سال ۱7

اثر خود را که آبیرزاگه مردانه بود و نام آن را »چشمه« گذاشته بود به نمایشاگهی 

۲9 عرضه کرد اما اثرش پذیرفته نشد چراکه برگزار کننداگن، آن را چیزی  در اگلری ۱

مبروط به لوله کشی دانستند نه مبروط به هنر و سرانجام عکسی از آن گرفته شد و 

آن عکس به عنوان اثر هنری به دیوار اگلری آویخته شد. 

به گفته ی دانتو »دوشان در مقام دادائیست بر پایه ی تفکر دادا کوشید تا از 

خلق هنر یزبا -بر پایهی معیارهای یزبایی هنری- اجتناب ورزد. او چنین اکری 

را به دالیل سیاسی انجام داد. این حمله ای به بورژوازی بود که دادا آن را مسئول 

جنگ بزرگ )جنگ جهانی اول( می دانست«. حال ما می دانیم که در عین حال که 

این امر سیاسی بود، او در مقابل تایرخ هنری قرار گرفت که در همه ی اعصار آن 

علیرغم ظهور تز ها و آنتی تزهای مختلف همیشه یک اصل وجود داشت و آن هم 

نمایش ذهنیت هنرمند در قالب شیء هنری بود. شیئی تعیرف شده با معیارهای 

مشخص هر زمان. 
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اهمیت اکر دوشان در به چالش کشیدن تعیرف و یزبرنای مفهوم هنر و اثر 

هنری بود. گویی او در میانه ی تایرخ هنر ایستاد و هرآنچه تا به آنجا قابل تعیرف 

و معنا بود را معنا زدایی کرد. آثار دوشان به دلیل سؤاالتی که مطرح می کنند مهم 

هستند. او در آثارش به سراغ نتیجه گیری و تعیرف مشخصی نرفت بلکه با آنها به 

ایجاد پرسش و تردید در روند هنر پرداخت. اینکه هنر به راستی چیست؟ آیا هنر 

در شلکی مشخص خالصه می شود؟ جایاگه هنرمند و اثر هنری کجاست؟ آیا امروز 

می توان هنرمند را مانند گذشته خالق اثر خود دانست؟ و اصاًل اثر هنری چیست؟ 

معنایی مشخص دارد؟ او هر آنچه تا آن زمان برای اثر هنری بدیهی به نظر 

می رسید را با چالش مواجه کرد و تفکری دیگر را مطرح کرد؛ از نظر او الزم است 

هر نوع ارزش بصری از هنر حذف شود تا ایده بی واسطه و بدون محصور شدن 

در شلکی مشخص بیان گردد. از نظر او هنر باید از عرصه ی هرگونه بازنمایی بیرون 

آید و به ذهن و اندیشه بپردازد؛ اثر هنری باید از هر نوع ارزش بصری، عاطفی و 

نمادین پاکسازی شود. اهمیت ایده برای او به گونه ای بود که هنر شبکیه ای که با 

چشم قابل دیدن است را نفی می کند و به ضدیت با آن بر می آید. آنچه در رابطه 

با حذف شیء در نزد دوشان و بعدها در میان اکنسپچوالیست ها مهم است نه 

عدم حضور هیچگونه شیئی بلکه منظور حذف شیء و ماده ی هنیری بود که تا به 

حال به عنوان اثر هنری پذیرفته شده بود. از نظر دوشان اثر دیگر نباید حامل 

پیام، احساسات و یزبایی باشد. بلکه باید خشک باشد. چیزی باشد که توجه را 

نه به یرخت بیرونی بلکه به ذهنیت درونی هنرمند نزدیک کند. از این رو در ادامه ی 

آواناگرد و عدم بازنمایی جلوه های عینی در آثار آن هنرمندان، دوشان به حذف اکمل 

شیء هنری رسید. 

چرایی حضور شیء حاضر آماده در دنیای هنر، شیئی که ماهیت آن برای 

مخاطب در دنیای خارج از هنر تعیرف و عادت شده است محل پرسش است. 

این شیء می تواند تمام مرزها را از میان بردارد و تعیرفی گسترده به هنر بدهد. 

همانگونه که بعدها در پاپ آرت با جعبه های صابون بیرلوی وارهول مواجه 

می شویم که جعبه هایی مشابه چیزی که در فروشاگه ها بودند را در اگلری به 

عنوان اثر هنری معرفی کرد. اما تفاوتی میان این جعبه ها با جعبه های داخل 

فروشاگه ها و همینطور میان آبیرزاگه دوشان با دیگر آبیرزاگه ها وجود دارد؛ این 

تفاوتی است که نمیشود در یک جمله یا تعیرف مشخص گنجانده شود. آبیرزاگه 

دوشان در خود پیشینه ای از سیر تایرخ هنر و تعیرف هنر و هنرمند دارد. دوشان 

اینجا آنتی تزی ایجاد کرده که در آن نظیره و تفکر هنرمند را مقدم می داند. شیء در 

اینجا تمامی مفهوم هنر را مانند گذشته در خود ندارد، بلکه »عاملی« است برای 

بیان مفهوم، تفکر، ایده و هدف هنرمند. همانطور که بعد از اکنسپچوال، بزان هنر 

نه مقصود نهایی هنرمند بلکه عاملی برای بیان  تفکر و نظیره ی او شد. 

آثاراو سعی در بدعت گذاشتن نوعی تفکر در هنر داشتند. تفکری در مقابل 

اندیشه ی مدرنیستی که هنرمند را خالق اثری می دانست که تمام جلوه های 

فردی اش را با بزان شخصی اش بر آن جاری می کرد و برای او و اثرش خاصیتی یکه 

و منحصر به فرد قائل بود. او این مسئله را بیان کرد که اثر هنری می تواند قابل 

تکثیر باشد، میتواند خالی از هرگونه دست خط هنری و ردی از هنرمندش باشد 

و هنرمند می تواند خالق اثری که به نام و امضای اوست نباشد. بلکه هنرمند 

الصاق  کننده ی ایده اش به هر شیئی است. دوشان در ضدیت با هنر پیش از خود 

در نقطه ی مهمی از تایرخ هنر، هاله ی قدسی را از دور هنرمند، و واالیی را از شی ء 

هنری برمیدارد و بر ذهن هنرمند می گذارد. پیش از دوشان و هم زمان با او  هنر 

در پی برقراری رابطه ای منطقی میان مفهوم و بزان بیان بود. اما دوشان رابطه ی 

میان هنرمند و اثرش را تغییر می دهد چراکه هنر با گذشت از دوره های مختلف 

دیگر نمی تواند همان چیزی باشد که با چشم دیده و با دیرافت مخاطب درک 

می شود بلکه شیء هنری در خارج از آنچه هست و نمایش می دهد درک می شود. 

او با ایجاد اماکن تعیرف ناپذیر بودن هنر اولویت را به ذهن هنرمند داد و 

پایه های اکنسپچوال را در زمانه ای که شیء هنری از ارزش باالیی برخوردار بود و 

سالها قبل ترازمانیفست هنرمندانی چون جوزف اکسوت و سل له ویت به تفکر 

گذاشت. آنچه دوشان در این زمان مطرح کرد مقدمه ای بر اکنسپچوال و حتی 

هنر معاصر شد. تردیدگرایی در هنر و ایجاد پرسش مسائلی است که دوشان 

در زمانی مطرح کرد که هنرمندان به فردیتشان و آنچه در قالب بزان خود مطرح 

می کردند باور داشتند. این مسائل در هنر اکنسپچوال و تا امروز نیز محل تفکر 

برای هنرمندان است. از همین رو جوزف اکسوت می گفت هنر بعد از دوشان اساسًا 

امری اکنسپچوال است. 
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Marcel Duchamp  |  Study on the Large Glass  |  1915  |  Crayon, pen and ink on paper  |  13.5 x 21 cm
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The presence of readymades in the world of art is in question; 
the object whose existence has become a constant to the viewer 
outside the scope of the art world is now questioned. This object 
can blur all the boundaries and provide a comprehensive definition 
of art. Similarly, we later encounter Warhol’s boxes of Brillo soap 
pads looking like items found in stores but displayed in an art gallery 
as a work of art. However, there is a difference between Brillo 
boxes as art and those found in stores, like the difference between 
Duchamp’s urinal and other urinals, which cannot be stated in a 
single sentence or perhaps defined precisely. Duchamp’s urinal 
is set against the backdrop of art history and the definition of art 
and the artist. Here, Duchamp proposes an antithesis giving priority 
to the theory and artist’s thought. The object does not have its 
previous artistic concept, but it is an “agent” for expressing the 
artist’s concept, thought, idea, and intention. Similarly, after 
conceptualism, the language of art was not the artist’s ultimate 
goal but an agent to express their thoughts.

His works attempted to set a trend in a way of thinking in art, 
opposing the modernist mindset that considered the artist as the 
creator of a work displaying his individuality through a personal 
language and believed in the unique character of the artist and 
the artwork. Duchamp put forward the idea of the reproducibility of 
artwork and that it could be free of any trace of the artist’s signature, 
and the artist didn’t have to be the creator of the work which had 
his name and signature on it. The artist attaches his idea to any 
object. opposing the art tradition prior to him and at a critical 
point in art history, Duchamp divested the artist of its aura and 
the art object of its sublimity, bestowing it onto the artist’s ideas 
and thoughts. Concurrent with Duchamp and even prior to him, 
art sought to create a logical connection between the concept 
and the language of expression. However, Duchamp changed the 
relationship between the artist and their work because, through 
different eras, art could no longer remain a phenomenon that is 
understood by what meets the eye and is perceived by the viewers, 
but the art object is perceived beyond what it is and what it displays. 

Proposing the indefinability of art, he prioritized the artist’s 
mind, providing a firm basis for conceptual art in a time when the 
art object was highly valued and years before the manifesto of artists 
such as Joseph Kosuth and Sol LeWitt was published. What 
Duchamp brought up at that time was an introduction to conceptual 
art, and even contemporary art. skepticism in art and raising 
questions are issues that Duchamp attended to at a time when 
artists believed in their individuality and what they expressed 
through their personal expression. Such issues are still an area of 
contemplation for artists. Hence, according to Joseph Kosuth, “All 
art [after Duchamp] is conceptual [in nature]. 

 Danto, Arthur (2013). What Art Is. Yale University Press. p. 24 

never dictated by aesthetic delectation. The choice was based 
on a reaction of visual indifference, with at the same time a total 
absence of good or bad taste. In fact, a complete anesthesia.” In 
1917, Duchamp submitted his most notable work, a men’s urinal titled 
Fountain, in an exhibition held in 291; however, it was removed by 
the committee for they believed it was related to plumbing, not 
art. Following that removal, Fountain was photographed, and the 
photo was displayed in the exhibition as a work of art.

 According to Danto, “Duchamp, as a Dadaist, based on Dada’s 
ideas, tried to refrain from producing beautiful art based on 
artistic beauty standards. He did so for political reasons. This was 
an attack on the bourgeoisie, whom Dada held responsible for the 
Great War.” 1 Although we now know while he did it for political 
reasons, he clearly stood against art history, which through its 
eras, despite the emergence of various theses and antitheses, 
was a constant principle to display the artist’s mindset with art 
objects. This art object was defined by the specific criteria established 
in different periods of history. 

The importance of Duchamp’s idea was due to challenging the 
definition and rudiments of the concepts of art and artwork. It 
was as though he stood in the middle of art history and rendered 
everything that up to that point could be defined devoid of mean-
ing. Duchamp’s work is significant due to the questions it asked. 
He did not seek to achieve specific results and offer definitions of 
his work, but he articulated questions and doubts in the process 
of creating art through his work. He posed questions like: What 
is art really? Is it defined by a certain form? What is the status 
of the artist and artwork? Is the artist regarded as the creator 
of his work like the past? What is a work of art? Does it have a 
precise meaning? He challenged everything that had ever been 
taken for granted and then proposed another idea. In his opinion, 
it was necessary to eliminate the visual value from art so that the 
idea could be expressed directly and not be confined to a certain 
shape. He believed that representation had to be excluded from 
art and be replaced by the subjective, and the artwork had to be 
purged of any visual, emotional, and symbolic values. To him, the 
significance of the idea was so great that he would reject and go 
against what he called “retinal art.” What Duchamp and later the 
conceptualist meant by removing the art object was not the
absence of any objects but eliminating the object and material 
that had been accepted as a work of art. From Duchamp’s standpoint, 
art no longer should have carried messages, emotions, and beauty, 
but it had to be dry. It should have been something that attracted 
attention, not to the external image but to the artist’s subjective 
vision. Hence, along with the continuation of the Avant-guard and 
the rejection of representative art, Duchamp completely eliminated 
the art object from his practice. 
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the authority of art in every way; Dada was a revolutionary act 
that defied dominant standards. Dadaist artists published their 
manifesto in the second half of the twentieth century after World 
War I. They were pessimistic about modernism’s claim to an ideal 
world, and they believed that the divergence between the artist 
and society was increasing day by day and that it was impossible to 
achieve equality and freedom in this world. Dada believed that art 
was a way of thinking and it could not be considered by absolute 
and definitive standards. Hence, Dadaist artists diverged from 
the common ways of art production in their artistic expression. 
They did not consider art to be limited to a single medium such 
as painting or sculpture, nor was it committed to specific styles 
and rules, for they considered the surrounding world replete 
with contradictions, stating that it was not possible to gain clear 
perception of the world by visual and even subjective order. As 
a result, they tended to use collages, everyday objects, a variety 
of performative methods, production of sounds, and uncommon 
methods in their works. They were in agreement with the ideas 
of the Avant-guard movement; although they did not accept the 
norm of language and artistic styles, they believed that in order to 
be free of past principles and achieve liberation, the artist’s mind 
takes precedence over what it produces.

Marcel Duchamp was one of the representatives of Dadaism 
in Europe and later in America and his early works dealt with 
painting and image - in the usual sense, however, his images 
were meant to challenge art history. In one of his works, he drew 
a mustache on a printed image of the Mona Lisa to challenge, 
deride, and distort the elitism in art. The sublime and the beautiful 
that were formerly displayed as a manifestation of individuality 
and personal style in images created by Avant-guard artists occur 
mechanically in the Large Glass. Moreover, rejecting the concept 
of individuality, Duchamp takes on the role of another known as 
Rose Sélavy to challenge the subject of identity. 

In 1913, Duchamp displayed his Nude Descending a Staircase in 
the Armory Show in New York as an attempt to show the descending 
movement of a figure by incorporating elements of cubism. A 
movement that was a characteristic of the Futurist’s work. Following 
this show, Duchamp visited an airplane propeller at an aviation fair 
and exclaimed, “Painting’s washed up. Who’ll do anything better 
than that propellor?” 

This was perhaps the point where Duchamp came up with the 
idea to include prefabricated everyday objects in art. He encountered 
the word “Readymade” in a clothing store window and considered 
it the right word for presenting his idea. In the very same year, 
he bought a regular snow shovel and titled it, Prelude to a Broken 
Arm. Later in 1916, Duchamp stated in his speech made at the 
Museum of Modern Art, “[…] the choice of these ‘Readymade’ was 

Marcel Duchamp is a prominent figure in his own time and in art 
history. It is both impossible and simple to talk about him, as was 
his approach toward art. He created a new discourse on questioning 
the definition of art and artworks with his readymades. Hence, 
it is not possible to start writing about Duchamp with his date of 
birth and conclude with his death, for he marked a turning point in 
art, which in order to be understood, must be first investigated in 
the centuries before him and then to this day. 

Since the thirteenth century and later with the advent of 
Renaissance and humanism, artists sought to portray natural 
phenomena in the form of ideal representation. In the meantime, 
they used signs and symbols to represent the non-material world; 
those symbols visually substituted the unseen. With the dawn of 
Enlightenment in the 18th century, issues such as individuality, 
taste, the sublime, and beauty were introduced as “aesthetics” in 
art, and artists searched for the unseen in worldly manifestations. 
With the advent of modernism, artists tried to achieve the sublime 
through purifying and recognizing phenomena and to create new 
images in a departure from tradition. These artists no longer 
represented the natural phenomena and the surrounding world 
like it was done in the past; instead, they depicted their own 
perceptions of them. As a key principle of modern art, the Avant-guard 
approach insisted that art needed to move forward. Avant-guard 
artists did not see the sublime in the external appearance but in 
the work itself. In their opinion, since painting made a break from 
the past and art history, it no longer referred to anything other 
than itself, for its sublimity was in the thoughts and concepts it 
created. The basis of this movement, out of which various trends 
and styles emerged, was to avoid representation. Avant-guard 
art believed in cognition as a subjective matter that would not be 
depicted through objective representation, but it required a novel 
language to show divine truth in the form of painting and sculpture. 

Avant-guard art attempted to disregard centralized ideas, and 
therefore, it ought to be seen as a movement that can occur at 
any time. Dadaism emerged from this movement, developing this 
idea to its maximum potential. A movement that rejected any 
rules and regulations in a work of art. Concurrently with the Italian 
futurism, Russian constructivism, and Avant-guard art movement, 
which intended to eliminate history entirely, Dada believed in 
dismissing tradition; however, unlike them, Dada rejected the 
principle that art was required to serve a presiding ideology, as 
it believed art should serve nothing. Dada sought to undermine 

Marcel Duchamp
Raheleh Amirbahrami 
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Agnes Martin  |  Untitled  |  1964  |  Oil on canvas  |  185 x 185 cm Donald Judd  |  Untitled  |  1967  |  Plexiglas and copper  |  69 x 15.5 x 61 cm (Each cube)
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»ُسل له ویت: طراح سیستم ها«

ندا  آقا میر

 )۱ 9 ، مجسمه ساز، هنری نویس و چاپگر امیراکیی )۲8-۲۰۰7
۱
ُسل له ویت

نماینده ی شاخص مینی مالیسم و یکی از نخستین نظیره پردازان هنر اکنسپچوال  

محسوب می شود. او با یزر سؤال بردن رابطه ی بین »ایده هنرمند و اثر هنری 

حاصل از ایده«، فرآیند آفیرنش هنری را دگرگون کرد. در حالی که بسیاری از 

۱ وفادار به مفاهیم مدرن اصالت، ابتاکر و نبوغ  هنرمندان زمان او در دهه ی 9۶۰

هنری به  تجبره گری می پرداختند، او معتقد بود رویکردهایی مانند مینی مالیسم، 

 صرفًا تکنیاکل، فیلسوفانه یا  مبتنی بر تصویر 
۲
اکنسپچوالیسم و  هنر فرآیندی

این 
 ۳

نیستند. له ویت در مقاله ی خود با نام »پاراگراف هایی دبراره ی  هنر مفهومی«

نکته را طرح کرد که هنر اکنسپچوال به  یراضیات و عقالنیت وابستگی ندارد، بلکه 

هنری شهودی است؛ با توجه به  اینکه پیچیدگی ذاتی تبدیل ایده به اثر هنری با 

احتماالت غیرقابل پیش بینی همراه است، می توان گفت هنر له ویت هنری یدی 

نبود و ایده ی پشت هر اثری که خلق می کرد از خود اثر پیشی می گرفت. متیرال 

مورد استفاده و انتخابی او خطوط ساده، رنگ های اصلی و اشاکل هندسی بودند. 

می توان هدف او از به اکرگیری این متیرال را توجه به معادالت یراضی و اصول 

معماری دانست. البته نه به گونه ای که بتوان گفت آثارش از منطق پیروی می کرد 

و یا قابل پیش بینی بودند؛ برای له ویت، مسیرهای تولید یک اثر هنری به خوِد اثر 

تبدیل می شد و برای اینکه یک اثر، هنری تلقی شود دیگر نیازی به حضور مادی 

هنرمند نمی دید.

له ویت معتقد بود هنرمند به عنوان خالق ایده در گذار از دوران مدرن به دوران 

پست مدرن تأثیر مهمی داشته است. هنر مفهومی که توسط او به عنوان یک 

کنش روشنفکرانه و عمل گرا توضیح داده شد، ُبعد جدیدی به نقش هنرمند 

اضافه کرد که به طور مشخص از ماهیت رمانتیک اکسپرسیونیسم انتزاعی جدا 

بود. او باور داشت حتی خود هنرمند می تواند اثر هنری باشد، و معتقد بود که 

مانند معمار که طرحی برای یک ساختمان ترسیم می کند و سپس پروژه را به یک 

گروه ساخت و ساز واگذار می کند، یک هنرمند باید بتواند یک اثر را تجسم کند؛ 

یعنی ایده را خلق کند و سپس تولید واقعی آن را به دیگران واگذار کند و یا شاید 

حتی هرگز آن را اجرا نکند. 

او بر خالف بسیاری از هنرمندان مینی مالیست که به مواد صنعتی روی آوردند، 

در راستای ساده سازی فرایند تولید از مواد سنتی طراحی و نقاشی استفاده کرد. 

در حالی که استفاده از مواد صنعتی متضمن مانداگری اثر هنری بود، له ویت به 

ویژگی زودگذر و ناپایداری هنر اکنسپچوال اهمیت می داد. به طور خالصه، او اجازه 

داد که مواد سنتی در اثر هنری نقش داشته باشند تا آسیب پذیری خود را در برابر 

پوسیدگی، تخیرب یا کهنگی نشان دهند. بدین ترتیب تعیرف اثر هنری برای او 

بر اساس اصالت ایده شلک می گرفت و اجرای اکرها اهمیت کم تری داشت. او در 

هیچ یک از آثارش اعتقادی به تولید محصول ساخت دست هنرمند نداشت و در 

اجرا به  قوانین شناخته شده ی مؤلفه های سنتی هنری وابسته نبود. سازه ها و 

نقاشی هایش بر اساس دستورالعمل های او توسط دستیارانش اجرا می شدند. او 

ایده را  ماشینی می دانست که هنر را تولید می کند.

 اگر صفت ممیزه ی جوزف اکسوت را افتراق هنر از شلک ارائه در نظر بگییرم، 

1- Solomon “Sol” LeWitt
2- process art
3- Paragraphs on
Conceptual Art

مسئله لکیدی برای له ویت یافتن راهی برای تولید هنر به شیوه ای بود که 

سوبژکتیو نباشد. با توجه به این موضوع له ویت شیوه ای برای تولید اثر هنری 

طرح یرزی کرد که شامل پیروی نظام مند از اصول از پیش تعیین شده تا رسیدن 

به نتیجه نهایی بود. یکی از اصول بنیادی این شیوه ی غیرمنطقی و ماکنیکی 

تولید اثر این بود که در آن الزامات ایده آلیستی و ردپای سوبژه در جهان هنر اکرایی 

نداشتند. در نتیجه روش تولید آثار هنری او »من را نفی می کرد«. این شیوه ی نوین 

تمایل صرف به ماده و معنای مستقیم، منتج به آثاری شد که از رموز، اسرار، معانی 

و اهمیت ویژه ی  متداول یعنی چیزهایی که نیاز به رمز گشایی و تفسیر دارند، 

پرهیز می کرد. در عوض با برخورداری از منطقی خود اتاکء و مستقل، و پیروی از 

ساختار فرمِی نظام مند بر مبنای طرحی از پیش تعیین شده پدید می آمدند.

معنابخشی ضمنی لویت به آثارش، وسواس مینی مالیست هایی مانند دانلد 

جاد بر محصول نهایی را پشت سر گذاشت. به جای آن با تأکید وریزدن بر مراحل 

تولید اثر هنری، روند تولید اثر و مراحل شلک گیری ایده، مهم تیرن وجه مادی 

و معنای مستقیم اثر هنری شد )چرا که مفهوم در طول زمان شلک می گیرد(. 

به بیان ساده تر نظیره ی یزبایی شناسانه له ویت روشی غیرعقالنی برای تولید هنر 

به شمار می آمد و تصور سوبژکتیو هنر منحصبره فرد را از میان بر می داشت. 

بدین ترتیب هنرمند دیگر سرمنشأ و مرکز شلک گیری اثر هنری به شمار نمی آمد.   

او بر این باور بود که مفاهیم ساده بیشتیرن الهام بخشی را برای آثار هنری 

به وجود می آورند و ایده ها نباید پیچیده باشند. او در »پاراگراف هایی دبرارۀ 

هنر مفهومی« اظهار داشت: اکثر ایده هایی که موفق هستند به طرز مضحکی 

ساده اند: »ایده های موفق عمومًا ظاهری ساده دارند یزرا اجتناب ناپذیر به نظر 

می رسند. از نظر ایده، هنرمند آزاد است حتی خود را غافلگیر کند. ایده ها با شهود 

کشف می شوند.«

گرایش های هنری سل له ویت در قالب هنر مفهومی در دو مرحله شكل گرفت، 

نخست، به ساختن حجم های سه بعدی با تقسیم های واحدی پرداخت و در مرحله 

بعد نقاشی های دیواری خود را آغاز کرد؛ این دو گرایش در سال های بعد نیز 

هسته مرکزی فعالیت هنری او را تشکیل دادند. او در ابتدا تحت تأثیر باوهاوس 

و كانستراکتیویسم آثاری سه بعدی با فرم های هندسی  و با تمرکز بر مفاهیم و 

سیستم ها ساختارهایی متشلک از واحدهای تکرارشونده پدید آورد. سازه های 

قفس مانند او به شلک هرم و مکعب روی زمین قرار می گیرند و یا بر دیوار نصب 

می شوند و با نوپرردازی جهت دار جلوه های فضایی جدید ایجاد می کنند. تلفیق 

سازه های شبکه ای و مکعبی چیدمان های پیچیده ای را در فضای نمایشاگه به وجود 

می آورند. با انتخاب و تکرار فرمی مانند مبرع یا مثلث تغییرات و اماکن تغییر را به 

خوبی مورد بررسی قرار داده و به نمایش می گذارند. حذف و جانشینی در این بین 

نقش بسیار مهمی را در هنر ُسل له ویت ایفا می کنند. این تکنیک اماکنات فراوانی 

را نیز برای نشان دادن سیستم فاکتورگیری به وجود می آورد. اینکه یک مکعب به 

چند فرم می تواند تغییر کند. این روش یراضی گونه تنوع بی شماری را ایجاد کرد. 

نمایش این روش خود تشکیل دهنده ی بخش بزرگی از هنر له ویت و برخی دیگر 

از هنرمندان مینی مالیست بوده است. اکبررد فرم های بنیادی، تمرکز روی مسائل 

فرم و فضا، و نظم منطقی مشخصه های بارز آثار او است. شیوه ی سری سایزی که 

له ویت به اکر گرفت شامل طراحی شبکه ای از ارتباطاتی بود که پیش از شلک گیری 

لکیت اثر تعیین می شدند. بنابراین تمامی عملکردهایی که در ترکیب بندی 

اعمال می شد، نقشه اجرای این اصول  به حساب می آمدند. او بر ماهیت سرراست 

و غیر پیچیده ی  این آثار تأکید داشت. آثارش را به هیچ وجه در پی آن  که شیِء یزبا 



87 |  5 ۰5 ۱ | 86

یا اسرارآمیز تولید کنند، نمی دانست. بلکه روند شلک گیری آن ها را به عملکرد 

اکرمندی توصیف می کرد که صرفًا طبق وظیفه اش نتایج از پیش تعیین شده  را 

فهرست بندی می کند. 

 او به موازات خلق آثار سه بعدی، در طرح ها و نقاشی های دیواری تجبره دیگری 

را آغاز کرد. شبكه خطی  با اندازه ای بزرگ که با ایده و نقشه وی اما به دست افراد 

دیگر اجرا شد. طرح و نقشه ی نقاشی های دیواری به شلک ایده های ساده روی 

یک ورق اکغذ نوشته شده است، و بدون این که هنرمند نیازی به مشارکت در تولید 

آن ها داشته باشد، می توان نقاشی ها را بارها و بارها در هر کجای دنیا دوباره باز 

آفیرنی کرد. به همین جهت نقش فییزکی خود را در اجرای این ایده ها بی اهمیت 

می دانست.

به عقیده لویت ایده ها می توانند اثر هنری باشند و همین گونه نگیرستن به هنر 

باعث می شود هنرمندان از قیود دست وپاگیر خالصی یافته و بتوانند مسیر 

خالقانه ای را کشف کرده و در خلق آثار هنری به روش های جدیدتری دست پیدا 

کنند. یزرا خلق اثر هنری با اتاکء به ایده می تواند فشارها و محدودیت های فرمی و 

یزبایی شناختی را که از قرون پیش در خلق اثر هنری نقش داشته اند اکهش دهد. 

خود او در این زمینه معتقد است: »همه ایده ها نباید به صورت مادی خلق شوند، 

هر اثر هنری )ایده هنری( که ُبعد مادی می یابد، تغییرات یزادی می کند که اماکن 

تحقق آن به شلک اصلی از بین می رود.« در پایان مقاله ی »پاراگراف هایی دبراره ی 

هنر مفهومی«، این ایده خود را بیشتر شرح می-دهد و به هنرمندان هشدار 

می دهد که بیش از حد به یزبایی شناسی  تکیه نکنند: »ایده های پیش پا افتاده را با 

اجرای یزبا نمی توان نجات داد.« له ویت ثابت کرد مفهوم هنر می تواند در نمایش 

روند و طراحی یک سیستم عقالنی متجلی شود. 

۱* ۱۳5 سانتی متر ۱۰ * ۱ ۱    |    چوب رنگ شده   |   ۱۰ سل له ویت   |   بدون عنوان    |    9۷6

Sol Lewitt  |  Untitled  |  1976  |  Painted wood  |  110 x 110 x 110 cm
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structures would create complex installations in the exhibition 
space. By selecting and repeating forms like a square or triangle, 
he considered and displayed the possibility of making changes. 
The two elements of elimination and substitution play a key role in 
Sol LeWitt’s art. This technique provides him with plenty 

of possibilities to show union and factorization. That is to say, 
the many variations a cube can be displayed. This mathematical 
method created wide variations. Displaying this method itself 
constituted a major part of the art of LeWitt and several other 
Minimalist artists. The application of fundamental forms, as well 
as focusing on form, space, and logical order, were the main 
attributes of his works. The seriality method used by LeWitt 
included designing a network of connections specified before the 
formation of the whole work. Thus, the functions carried out in 
composition were considered the execution plan of these principles. 
He emphasized the direct and uncomplex nature of the works. He 
never believed his work to be produced so as to display beautiful 
or mysterious objects, but he found the production procedure 
similar to the function of an employe who lists the predetermined 
results just to do his duty.

Parallel to creating three-dimensional works, he started 
experimenting with wall drawings: a large-scale linear network 
envisioned by him but executed by his assistants. The wall drawings’ 
design and plan were written on paper and could be recreated 
repeatedly again across the globe, removing the artist from 
participating in the production. As a result, he considered his 
physical role in implementing these ideas insignificant.

According to LeWitt, ideas alone can be works of art, and this 
way of looking at art frees artists of severe constraints, allowing 
them to discover creative paths and achieve newer methods of 
creating art since the idea-dependent creation of art can transcend 
formal and aesthetic limitations imposed on art since previous 
centuries. He states in this regard, “All ideas need not be made 
physical” and that when a work of art becomes physical, it changes so 
dramatically that the possibility of its original form to be realized 
will be dismissed. He elaborates on this idea by warning artists 
not to depend much on aesthetics, “Banal ideas cannot be rescued 
by beautiful execution.” LeWitt proved that the concept of art 
can be demonstrated in displaying the designing procedure of a 
logical system.

۱    |    چاپ سیلک اسکیرن   |   ۳۷/5 * ۴8/5 سانتی متر   |   نسخه: ۱۰/۴5 سل له ویت   |   طراحی نظام پیوسته با استفاده از  خطوط و رنگ ها   |    9۷۷

Sol Lewitt  |  Serial system using lines and colors  |  1977  |  Screenprint   |  48.5 x 37.5 cm  |  Edition:10/45
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while its execution was thought to be inferior. He never believed 
in the artist’s hand-made art and did not uphold the recognized 
laws of traditional art components when it came to the execution 
of the work. His assistants created his “structures” and paintings 
based on his directions. He believed the idea to be a machine that 
made art. 

While Joseph Kosuth was recognized for differentiating art 
from its form of presentation, the primary concern for LeWitt was 
to find a way to produce art in a nonsubjective manner. Hence, 
LeWitt devised a method for producing art emphasizing strict 
adherence to predetermined principles to reach the final result. 
One of the key principles of this irrational and mechanical way of 
production was that idealistic necessities and any effect produced 
by the subject were defunct in the art world. Therefore, “I” (artist 
as a subject) was overlooked in his process of making art. This 
new way of showing a strong inclination to material and direct 
meaning resulted in creating works devoid of mysteries, implications, 
and anything that needed to be decoded. Instead, they were created 
based on a self-reliant and independent logic, in line with a 
form-based systematic structure and predefined plan. 

LeWitt’s creating implicit meanings in his works moved past 
the obsessions of Minimalist artists such as Donald Judd with the 
final product. Instead, accentuating the production phases, as 
well as the production process and the stages of forming an idea,  
became the major material aspect and the explicit meaning of a 
work of art (for the concept is formed over time). In simple terms, 
the aesthetic theory of Sol LeWitt was considered illogical in art 
production, disproving the subjective assumption of unique art. 
Hence, the artist was no longer the source and center of creating art. 

He believed that simple concepts provide the greatest inspiration 
for artworks, thus, ideas ought to be uncomplicated. According to 
his Paragraphs on Conceptual Art, “Most ideas that are successful 
are ludicrously simple. Successful ideas generally have the
appearance of simplicity because they seem inevitable. In terms 
of idea, the artist is free to even surprise himself. Ideas are discovered 
by intuition.”1 

Sol LeWitt’s tendencies in art were formed in two phases. First, 
he started making three-dimensional objects based on modular 
principles, and in the next phase, he started creating his wall 
drawings; these two tendencies formed the core of his artistic 
practice. Using geometric forms and focusing on concepts and 
systems consisting of repeating modules, he initially created 
three-dimensional works inspired by Bauhaus and constructivism. 
His cage-like structures were in the form of a pyramid or cube 
placed on the ground or mounted on walls, creating new spatial 
effects with directional lighting. Combining grids and cubical 

1- Sol LeWitt, Artforum 
International Magazine, 
Summer 1967, pp. 79–84.

Sol LeWitt (1928-2007) is a sculptor, art researcher, and American 
printmaker credited as one of the leading representatives of 
Minimalism and one of the earliest theoreticians of Conceptual 
art. He transformed the process of artistic creation by questioning 
the relationship between the artist’s idea and the resulting work 
of art. Although many of his contemporary artists in the 60s were 
committed to modernist concepts of authenticity, innovation, and 
genius, he believed that Minimalism, Conceptual art, and Process 
art were not solely technical, philosophical, or illustrative. In his 
article, Paragraphs on Conceptual Art, LeWitt has pointed out that 
Conceptual art does not depend on mathematics and logicality, but 
it is rather intuitive, for the natural complication of transforming the 
idea into a work of art is associated with unpredictable possibilities. 
Sol LeWitt’s art was perhaps not created manually, and the idea behind 
his work surpassed the work itself. His selected materials were 
simply lines, primary colors, and geometric forms. Lewitt’s reason 
for employing these elements was perhaps his engagement with 
mathematical equations and principles of architecture. However, 
there was no logic behind the application of such materials, nor 
was it predictable. To LeWitt, the paths to produce an artwork 
lead to a work of art itself, and the material presence of an artist 
was not necessary for a piece to be considered art. 

LeWitt believed that artists, as creators of ideas, have made 
a considerable impact in the transition from modernism to 

post-modernism. Described by LeWitt as an intellectual and 
pragmatic movement, Conceptual art added an extra dimension 
to the artist’s roles that were entirely distinct from the romantic 
nature of Abstract Expressionism. He believed that even the artist 
himself could be a work of art, and like an architect who designs a 
building and then delegates the project to a construction company, 
an artist needs to be able to visualize an artwork, namely conceive 
an idea, and then either to delegate the production to others or 
perhaps not to execute it at all. 

Contrary to many Minimalist artists who turned to industrial
materials, LeWitt employed the traditional materials used in 
painting and drawing so as to simplify the production procedure. 
Although using industrial materials ensured the permanence of 
artworks, LeWitt was involved in the transient feature of Conceptual 
art. Concisely, he allowed traditional material to be used in a work 
of art to show its vulnerability to decay, destruction, or aging. 
Accordingly,  to him, art was defined by the originality of an idea, 

Sol LeWitt: Designer of Systems
Neda Aghamir  
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هنر و بزان

آوازه الماسی

نام گروهی از هنرمندان هنر مفهومی است که از زمانی که در 
 ۱
»هنر و بزان«

و هارولد 
4

، مایلک بالدوین
۳

، دیوید بینبیرج
۲
۱ توسط تری اتکینسون اواخر 9۶۰

تشکیل شد، تغییرات بسیاری داشته است. 
 5

هارل

گروه »هنر و بزان« توسط هنرمندانی شروع به اکر کرد که هدف مشترکی برای 

درآمیختن ایده های ذهنی )فکری( و دغدغه ی تولید هنر داشتند.

اولین نسخه از مجله ی گروه »هنر و بزان« در نوامبر ۱9۶9 در انلگستان به چاپ رسید.

این گروه در رابطه با آنچه بدنه ی اصلی هنر مدرن به حساب می آمد رویکردی 

5 عضو داشت. میان  ۱ گروه نزدیک به ۰ ۱ و 98۲ انتقادی داشت. بین سال های 9۶8

و 
۶

اولین کسانی که به گروه پیوستند منتقدین و تایرخ ناگرانی چون چارلز هیرسون

به چشم می خورند. 
 7

مل رامسدن

برای این گروه، بزان به اندازه ی رابطه ی بین فرم و ماده، یا تفسیر و اکر عملی 

مستقیم و مشخص نبود؛ اعضای این گروه نمی خواستند مؤلف آثارشان باشند، 

آن ها فقط می خواستند در روند تولید آن، به عنوان یک واسطه عمل کنند. برای 

آن ها، موضع فرمالیستی گیرنبرگ به هیچ وجه قابل قبول نبود. بلکه آن را به عنوان 

نوعی از بیان ارزش  ها و انتظاراتی در روند تولید هنر می دیدند.

میشل فوکو، که در این دوره ایده ی »گفتمان« را پیش برد، آن را تنها مجموعه ای 

از اظهارات بزانی )که در اینجا خود، آثار هنری به حساب می آمدند( نمی دانست. 

بلکه به عقیده ی او این گفتمان، فعالیت نهادهای مرتبط )در این جا موزه، اگلری، 

بازار هنر، حوزه ی نقد و نشیرات( را نیز شامل می شد؛ چرا که آن ها فضایی را فراهم 

می آوردند که آثار در محدوده ی آن ها می توانستند ارائه شوند و تأثیرگذار باشند. 

همان طور که گروه »هنر و بزان«، گیرنبرگ را از بسیاری جهات مسئول انتزاع 

پسانقاشانه می دانست، فوکو گفتمان را به عنوان تمیرنی معرفی کرد که به شلک 

سیستماتیک چیزهایی که از آن ها صحبت می کرد را شلک می داد.

 PS1 MoMA ۱ در 99 ۱ نامزد جایزه ی ترنر شد. در ۱ گروه »هنر و بزان« در 98۶

 داشت. این یک مجموعه ی 
8

نیویورک نمایشی با عنوان »هنرمندان بیاکر«

جمع آوری شده از آثار هنرمندان گروه »هنر و بزان« توسط مایلک بالدوین و نیل 

 در دهه ی هفتاد میالدی بود. 
9
پاول

در بیانیه ی نمایشاگه ذکر شده بود که گروه »هنر و بزان« بی اکرند ، چرا که به 

ایده آل هنر مدرن که در کمالگرایی تکنیکی و انسجام سبکی تعیرف شده بی اعتنا 

هستند.همچنین منظور از بیاکر در معنایی کنایی، پشت کردن به قواعد و تعایرف 

رایج از هنرمند، و حضور در نگرشی مناقشه ساز، محرک و بارور بود که وعده ی 

اکوش در  نقش  جدید هنرمند و دسته بندی های جدید می داد.

منتقد هنری در اریزابی منفی از نمایشاگه PS1 MoMA نوشت: »برع قرن 
 ۱۰

جری سالتز

پیش »هنر و بزان« پیوند مهمی در تبارشناسی هنر مفهومی ایجاد کرد. اما تالش های 

بعدی چنان خودکفا و مبهم بوده است که اکنون اکر آن ها تقیربا بی برط است.«

»هنر و بزان« گروهی از دل هنر مفهومی بود و استفاده از بزان را نمی توان تنها 

به گروه هنر و بزان وابسته دانست. هنر مفهومی، به عنوان یک جنبش هنری که 

۱ رخ داده و به عنوان نقطه ی مرجعی برای شیوه های هنر  ۱ و اوایل 97۰ در اواخر 9۶۰

معاصر، به صورت لکی با استفاده اش از بزان شناخته می شود.

1- Art & Language, also 
known as Art-Language
2- Terry Atkinson
3- David Bainbridge
4- Michael Baldwin
5- Harold Hurrel
6- Charles Harrison
7- Mel Ramsden
8- The Artist Out of Work
9- Neil Powell
10- Jerry Saltz

بسیاری، حتی نوشتن را به عنوان یک فعالیت هنری بازتعیرف کرده اند. اما بزان 

دقیقًا چگونه و با چه هدفی مورد استفاده قرار گرفت؟ به همان اندازه مهم است 

که چگونه حضور بزان در زمینه ی هنرهای تجسمی تأثیر گذاشته؟ در  واقع بزان 

چگونه در شیوه های صحبت، نظیره پردازی و تولیدهنر تأثیر گذاشته و آن را تغییر 

داده است؟

هنرمندان مفهومی به روش های مختلفی از بزان استفاده می کردند: به اکر بردن 

تعایرف لکمه ها، بیانیه ها، دستورالعمل ها، جمالت امری، مشاهدات، توصیف ها، 

گزاره ها، نقل قول ها، بحث ها و غیره. این ها اغلب با عکس ها، اشیا، اقدامات یا 

ماکن ها ترکیب می شدند و به صورت یزرنویس، اکرت پستال، طرح یا مقاله ارائه 

می شدند. همچنین، لکماتی روی دیوار اگلری، در خیابان ها، در اکتالوگ های 

 ظاهر می شد و در اختیار تماشاگران قرار 
۱ ۱

نمایشاگه و کتاب های هنرمندان

می گرفت یا در مجالت هنری و بولتن ها منتشر می شد.

هنر مفهومی یکی از آن جنبش های هنری است که به خودی خود وضعیت لکی 

هنر را بررسی کرده است. این جنبش نقدی نهادی را مطرح کرد که شیوه ها و 

سنت های جهان هنر، سیستم اگلری و گفتمان هنر مدرنیستی را مورد انتقاد قرار 

داد. همچنین نقدی سیاسی-اجتماعی را معرفی کرد که به دنبال بازتعیرف اکرکرد 

هنر در حوزه ی اجتماعی گسترده تری بود. هنرمندانی که تحت عنوان »مفهومی« 

دسته بندی شده اند، بررسی کردند که چگونه معنا از نظر مادی و گفتمانی 

در بافت هنری ایجاد می شود، و چگونه آثار هنری می توانند زنجیره ی داللت را 

دستاکری کنند و معنا را فراتر از آن بافت هنری متحول کنند. بنابراین، کنار هم 

گذاشتن تصاویر و متون راهی ست برای اینکه با تفکری انتقادی هنرهای تجسمی 

و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در یک ماکن به هم بپیوندند. این رویکرد ارتباط 

هنر با تئوری را نشان می دهد و ابعاد انتقادی و اجتماعی هنر را پررنگ تر می سازد.

اما این سؤال باقی می ماند: چرا در این راه از بزان استفاده می کنیم؟ بزان به ژست 

انتقادی هنر جامعه پذیری خاصی می بخشد؛ یزرا وسیله ی ارتباط بین اشخاص 

است. استفاده از بزان همچنین اماکن درگیری با بافت تولید هنری را فراهم می کند. 

هنر مفهومی با کنار هم قرار دادن متون و تصاویر باعث تغییر در شیوه ی 

خواندن و مشاهده شد. این آثار دبراره ی پیکبرندی خاص خود در برابر مفروضات 

و نظام های ارزشی مذاکره کردند و می خواستند بازنمایی )وظیفه ای که به طور 

سنتی برای هنر محفوظ است(، تفسیر )وظیفه ای که به طور سنتی برای نقد 

محفوظ است( و چارچوب های نهادی که از آن ها حمایت می کردند را به چالش 

بکشند. انتقال نظرات و نگرش های مخالف به اگلری هنری یا یک ماکن عمومی 

می تواند محدودیت ها به صورت لکی و همچنین محدودیت های گفتمان هایی را که 

در این ماکن ها فعالیت می کنند، آشاکر کند. همچنین می تواند فضایی ایجاد کند 

که در آن سوژه و ابژه به صورت دیالکتیکی مورد مذاکره قرار گیرند.

بسیاری از شیوه های هنری مفهومی به عنوان نقد مدرنیسم آمیراکیی 

و ایده های مرتبط با آن در رابطه با آثار هنری مستقل، منحصبره فرد بودن 

نبوغ هنری و عالیق خصوصی هنر گنجانده شدند یا ظاهر شدند. آن ها 

تقسیم بندی های سلسله مراتبی و ایدئولویژک بین هنرمند به عنوان تهیه کننده، 

منتقد به عنوان اکرشناس واجد شرایط و بیننده به عنوان مصرف کننده را به 

چالش کشیدند. آن ها با انزوای هنر از دیگر فعالیت های اجتماعی و دغدغه های 

سیاسی مخالف بودند و جامعه ی سرمایه داری و فرهنگ مصرف گرایی را مورد 

انتقاد قرار دادند. این اکر با استفاده از بزان و همچنین با استفاده از رسانه ها و 

مطبوعات، انجام مداخالت عمومی، انجام تحقیقات جامعه شناختی و توسعه ی  11- Artists’ Book
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فعالیت های خارج از شبکه های اگلری رسمی انجام شد. در واقع، هنر مفهومی را 

می توان فروپاشی عصبی مدرنیسم در نظر گرفت )بالدوین و رامسدن(.

۱، »هنر و بزان« با پرسش هایی در مورد تولید هنری  در طول دهه ی 97۰

سرواکر داشت و تالش کرد تا از اشاکل مرسوم »غیر بزانی« هنر، مانند نقاشی 

و مجسمه سازی، به اکرهای مبتنی بر متن تئویرک تبدیل شود. این گروه اغلب 

مواضع استداللی علیه دیداگه های غالب منتقدانی مانند لکمنت گیرنبرگ و مایلک 

۱ با هنرمندانی  فیرد اتخاذ می کرد. »هنر و بزان« در داکومنتای پنجم در سال 97۲

نظیر اتکینسون، بینبیرج، بالدوین، هارل، پیلکینگتون، راشتون و جوزف کوسوت 

که ویراستار آمیراکیی »هنر و بزان« بود شرکت داشت. این اکر شامل یک سیستم 

بایاگنی مواد بود که توسط اعضای »هنر و بزان« منتشر شد.

۱، اتاقی بود که به دیوارهایش، نوشته ها و  ۰ در داکومنتای پنجم، 97۲ نمایه۱

جداولی چسبانده شده بود و 8 قفسه نیز در آن قرار گرفته بود که از گیزده هایی 

از کتاب ها و تئوری های مختلف، با ذکر دقیق آدرس آن ها، پر می شد. چنین هنری 

هیچگونه لذت هنری مرسوم و شیئی-بصری به نمایش نمی گذاشت و تنها 

تالش و ادراک مخاطب را طلب می کرد. البته قصد »هنر و بزان« ایجاد دشواری و 

نامفهومی نبود، بلکه در مقابل اینکه اکرش به راحتی در مسیر داستان هنر قرار 

گیرد، مقاومت می کرد.

بدون شک ویژگی اسنادی اغلب آثار هنر مفهومی، برای مجالت و نشیرات بسیار 

مناسب بود. نشیرات نه تنها می توانستند تصویری از هنر مناطق مختلف را 

ارائه کنند و حاوی اخبار هنری باشند، بلکه در مورد هنری که از عکس  و نوشته 

۱ مجله ی »استودیو«  تشکیل شده بود، می توانستند خود اثر هنری باشند. در 97۰

با استفاده از همین موضوع، نمایشاگهی را به شلک ارائه ی یک کتاب از مباحث 

 با تمرکز بر این خصلت هنر مفهومی، 
۱ ۲

۶ منتقد ترتیب داد. ست سیلگوب

نمایشاگه هایی بپرا می کرد که عمدتًا به فرم اکتالوگ بودند.

رویکرد »هنر و بزان« به دلیل تفاسیر مختلف از آثار و هدف گروه، متغیر باقی 

ماند. اهمیت یا اکرکرد آن از فردی به فرد دیگر، از گروهی به گروه دیگر، از گفتمانی 

به گفتمان دیگر متفاوت بود. در میان اعضا اختالف نظر وجود داشت و تا سال 

۱، راهشان را از هم جدا کردند و در نهایت دغدغه های متفاوتی داشتند و حتی  97۶

با هم رقابت می کردند.

12- Seth Siegelaub

منابع:

۱، تهران: نشر حرفه هنرمند. ۱، ترجمه ی کتایون یوسفی، ۳89 آرچر، مایلک )۲۰۰۲(، هنر بعد از 9۶۰

 Image and Text in Conceptual Art: critical operations in ,2017 , Kalyva, Eve
.context, Springer

 Conceptual Art: a critical ,2000 ,Alberro, Alexander, and Blake Stimson
.anthology, MIT press
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یک.

۱.               یک عامل می تواند به تولید هنر بپردازد.

۲.             یک عامل نمی تواند به تولید هنر بپردازد. 

۳.            یک عامل می تواند به تولید هنر بپردازد.

4.            یک عامل نمی تواند به تولید هنر بپردازد.

دو.

۱.               هنرمند باید در پارادایم شخصیت مادی اکر کند.

                   یک هنرمند نباید در پارادایم شخصیت مادی اکر کند.

۲ .             هنرمند باید در پارادایم شخصیت مادی اکر کند.

                   یک هنرمند نباید در پارادایم شخصیت مادی اکر کند.

                         ٭ قوانین آناناکستیک: دبراره روابط میان وسایل با اهداف.

                         قوانین ایده آل ارتباط تناگتنگی با مفهوم خوبی دارند  ویژگی هایی که مثاًل یک هنرمند، صنعتگر یا      

                         قاضی باید داشته باشد، ویژگی یک هنرمند، صنعتگر یا قاضی خوب است. معمواًل به شخصی 

                         که دارای ویژگی های یک فرد خوب در درجه عالی باشد، فرد ایده آل می گوییم.

سه.        طبیعی است که قواعد ایده آل در مورد انسان در معنای لکی در نظر گرفته شوند، متمایز از

                   انسان هایی از طبقه یا حرفه خاص، قواعد اخالقی یا آرمان ها. تفکیک بین اصول اخالقی، که

                   هنجارهای عمل اخالقی هستند، و آرمان های اخالقی که الگوی یک انسان خوب را تعیین می کنند،

                   مفید است.

توانایی

موفقیت

قوانین ایده آل

قواعد شرط  گذاری آمرانه٭

{

{

{

{

هنر و بزان )تری اتکینسون و مایلک بالدوین(

۱ سانتی متر ۱ نقاشی سری ۱، شماره ۴   |    ۱966    |    تصویر بزرگ شده روی اکغذ کشیده شده روی بوم   |   ۱5۰*  ۲

Art & Language (Terry Atkinson & Michael Baldwin)
Painting I, No 4  |  1966  |  Photographic blow-up on paper mounted on canvas  |  112 x 150 cm
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disagreement, they went their separate ways by 1976, their concerns 
began to change, and they even started to compete with each other. 

the discourse limitations in such places. It can also create a space 
where the subject and the object are dialectically negotiated. 

Many forms of conceptual art appeared as a criticism of American 
modernism and related ideas concerning independent artworks, 
the exceptionality of artistic genius, and private interests. They 
challenged the hierarchical and ideological divisions made between 
the artist as producer, the critic as the qualified expert, and the 
consumer. They opposed the isolation of art from other social 
activities and political concerns and were critical of capitalist
societies and consumerist culture. This took place using language, 
the media, press, social interventions, sociological research, and 
expanding the practices beyond the network of official art galleries. 
In fact, conceptual art can be regarded as what Ramsden and 
Baldwin have called “modernism’s nervous breakdown.”

During the 1970s, Art & Language dealt with questions about art 
production, trying to turn the conventionally non-linguistic forms of 
art such as painting and sculpture into text-based works. This group 
often adopted an argumentative stance against influential critics 
such as Clement Greenberg and Michael Fried. Art & Language 
participated in Documenta 5 held in 1972, with artists such as 
Atkinson, David Bainbridge, Baldwin, Hurrell, Pilkington, Rushton, 
and Joseph Kosuth, presenting a material archive system published 
by the members of Art & Language. Index 01, which was first 
exhibited in Documenta 5 was a room with indexes of texts and 
tables printed on the walls as well as eight cabinets filled with 
various selected books and theoretical texts. This art form did 
not exhibit the conventional pleasure of art derived from visual 
objecthood but merely demanded the audience’s effort and 
perception. Nevertheless, the purpose of Art & Language was not 
to create incomprehensibility, but it resisted simply conforming to 
the pre-assumed story of art.

Undoubtedly, the document-based character of conceptual
artworks fitted magazines and publications. Not only could 
publications present images of art in different regions and hereby 
spread art news, but also the presentation composed of photographs 
and text could be a work of art in itself. In 1970, Hollywood Studio 
Magazine held an exhibition with the same approach presenting 
a book compiled of texts written by six critics. Particularly 
concentrating on this character of conceptual art, Seth Siegelaub 
held exhibitions presenting artworks mainly in the form of 
catalogs as well. 

The approach adopted by Art & Language kept changing due 
to various interpretations of the artworks and misconceiving the 
group’s objective. Its significance and function differed from one 
person to another, one group to another, and from a single 
discourse to another. Ultimately, as the members were in



71 |  6 66۷ | 70

link in the genealogy of conceptual art, but next efforts have been 
so self-sufficient and obscure that their work is now virtually 
irrelevant.”1

As an art movement emerging in the late 1960s and the early 1970s, 
conceptual art is recognized as a reference point for contemporary 
art forms andit is generally recognized by its use of language. 

Many have redefined writing as an art practice. But how and 
with what purposes has language been used in art? Just as 
importantly, how has the presence of language affected visual 
arts? Or in fact, how has language affected or changed the ways of 
speaking about, theorizing, and creating art? 

Conceptual artists employed language in different ways through 
definitions, statements, instructions, imperatives, observations, 
descriptions, statements, quotations, discussions, etc., which 
were often presented as subtitles, postal cards, designs, or 
articles combined with photographs, objects, acts, and places. 
Moreover, words appeared on gallery walls, streets, exhibition 
catalogs, and artist books, and they were made available to the 
audience and published in magazines and bulletins. 

Conceptual art is an art movement that, in itself, has explored 
the overall state of art. The movement put forth the Institutional 
of Art, which criticized the art world traditions and styles, art 
galleries, and the modern art discourse. Furthermore, it has 
introduced a socio-political criticism that sought to redefine the 
function of art in a broader social spectrum. Artists that fall under 
the “conceptual” category have considered how meaning is created 
in the context of art in terms of material and discourse and how 
artworks can manipulate the chain of implications to expand the 
meaning beyond the context of art. Hence, placing images and 
texts next to each other is a way that visual arts and socio-cultural 
activities join one another in one place through critical thinking. 
This approach indicates the relation between art and theory, adding 
an extra critical and social dimension to art. 

Yet, the question remains, why do we use language in this way? 
Since Language is a means of communication, it adds distinct 
sociability to the critical gesture of art. Utillizing language provides 
the possibility to engage with the context of art production as well. 

Conceptual art has brought about different ways of reading 
and observation by placing the texts and images beside each 
other. These works featured their distinct configuration 
against presumptions and value systems, tending to challenge 
representation (a responsibility traditionally expected from 
art), interpretation (a responsibility traditionally expected from 
critique), and the paradigms set by the institutions supporting 
them. Conveying opposing opinions and attitudes to an art gallery 
or a public place can reveal the limitations in general, as well as 

1- Jerry Saltz, Seeing 
out loud: the Voice art 
columns, fall 1998-winter 
2003, Geoffrey Young, 
2003, p2931

Art & Language is the name of a group of conceptual artists 
which has undergone considerable changes since it was formed in 
the late 60s by Terry Atkinson, David Bainbridge, Michael Baldwin, 
and Harold Hurrel. The group was founded by artists who had a 
common aspiration to combine subjective ideas and concerns 
with art production. 

The first issue of Art-Language: The Journal of Conceptual 
Art was published in Britain in 1969. The group adopted a critical 
approach towards the structure of modern art. It had almost 50 
members from 1968 to 1982 and among its first members were the 
critic and historian Charles Harrison and Mel Ramsden. 

To them, the application of language was not as clear as the 
relationship between form and material, interpretation and practice, 
and analysis and image. The members were not seeking to be the 
author of their works, but only to act as an intermediary in the 
process of its production. They believed that Greenberg’s formalism 
was not at all acceptable. They saw it as an expression of values 
and expectations in the process of creating art. 

Michel Foucault, the French philosopher who introduced and 
developed the concept of “discourse,” did not merely consider it 
as a series of linguistic declarations (which were considered artwork 
here), but in fact he believed that discourse included the activities of 
the related institutions (museums, galleries, art market, publications, 
and critics) as well, for they set a specific framework within which 
the artwork can be presented and be effective. As Art & Language 
regarded Greenberg as the theorist of post-painterly abstraction, 
Foucault proposed discourse as a practice that could systematically 
shape the subjects stated. 

Art & Language was nominated for the Turner Prize in 1986. An 
exhibition titled “The Artist Out of Work” was held by Art & Language 
in MoMA PS1 in New York in 1991, displaying a selection of Art-
Language works compiled by Michael Baldwin and Neil Powell 
during the 70s. The exhibition statement said the Art & Language 
group were out of work as they disregarded the ideals of modern 
art defined by technical perfectionism and coherent style. 
Furthermore, by a neat irony, “out of work” used to mean to break 
the rules and conventional definitions of an artist and, to adopt a 
critical, motivating, and innovative attitude that promised exploring 
new roles for the artist as well as new categories in art. 

In a negative evaluation of the exhibition, art critic Jerry Saltz 
wrote, “A quarter century ago, ‘Art & Language’ forged an important 

Art & Language
Avazeh Almasian   
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۱    |    اکیرلیک روی بوم   |   ۲۴۴ سانتی متر 9۷6    |    ۱ ۱۰ * ۱۴۷/5 سانتی متربرنار ُونه   |   قرارگیری دو زاویه ۱۷۱° / ۱5° ۱    |    تصویر بزرگ شده روی اکغذ کشیده  شده روی تخته   |   ۱ برنار ُونه   |   گزارش هواشناسی   |    969

Bernar Venet  |  Position of Two Angles 171˚/115˚  |  1976  |  Acrylic on canvas   |  244 cmBernar Venet  |  Weather Report  |  1969  |  Photographic blow-up on paper mounted on wood panel   |  147.5 X 101 cm
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رابرت مویرس

ستون ها

۱ 9۷۳

آلومینیوم رنگ شده

6سانتی متر  ۱ *۲۴۴ * 6 ۱ 

Bernar Venet
Weather Report
1973
Painted aluminum
61 x 244 x 61 cm
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۴ * ۲۲.۲ سانتی متر    |   نسخه: ۱/۱۰ ۱    |    فوالد   |   ۲۰/8 * ۱ ۱    |    نور فلورسنت آبی   |   ۲۴۴ * ۲۴۴ سانتی متربورلی پپر   |   استیل نامنظم   |    9۷۳ 96 دن فالوین   |   بدون عنوان   |    6-۷۱

Beverly Pepper  |  Irregular Steel  |  1973  |  Steel  |  22.2 x 41 x 20.8 cm  |  Edition: 1/10 Dan Flavin  |  Untitled  |  1966-71  |  Blue florescent light  |  244 x 244 cm
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۲ سانتی متر  ۱    |    کنف   |   ۳9۰*۳ ژالکین وینزور   |   بدون عنوان   |    969-۷۰

Jacqueline Winsor  |  Untitled  |  1969-70  |  Hemp   |  23 x 390 cm
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۱ سانتی متر ۲۰*۱5 ۱    |    لکاژ روی ورق فلزی   |   ۰ 5میشل آنجلو پیستولتو   |   پرده های سبز   |    96۷ ۱    |    فتومونتاژ   |   99.۷ * ۷۴.۳ سانتی متر   |   نسخه: از۰ یان دیبتس   |   دیرا   |    9۷5

Michelangelo Pistoletto  |  Green Curtains  |  1967  |  Collage on metal  |  120 x 150 cm Jan Dibbets  |  Sea  |  1975  |  Photomontage  |  74.3 x 99.7 cm  |  Edition: of 50
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5  سانتی متر ) 6 قطعه( ۱    |    عکس، ترکیب مواد   |   6۰ * ۰ جان بالدساری   |   سیاگر دود کردن لذت بخش است   |    9۷۲-۷۳

John Baldessari  |  A Good Cigar is a Smoke  |  1972-73  |  Photographs, mixed media  |  50 x 60 cm (6 Pieces)
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۱ سانتی متر ۱ ۳ * ۱ ۱    |    یزنکوگرافی روی مقوای خاکستری رنگ شده   |   ۳8 دیتر روث   |   خداحافظ شاپری   |    9۷۲

 ۱ شوساکو آرااکوا   |   بدون عنوان شماره ۱ ) از پوشه چاپ دستی مدلول گفت "نه!"(    |    9۷۳

XVI/XX  :لیتوگرافی دو طرفه و لیتوگرافی افست با اکیرلیک و کوالژ    |     ۷6.۳* 5۷  سانتی متر   |   نسخه 

Dieter Roth  |  Goodbye Sharpie!  |  1972  |  Zincography on dyed grey cardboard  |  113 x 138 cm 
Shusaku Arakawa  |  Untitled 1 (from “No!” Says the Signified P ortfoli)  |  1973

Double-sided lithograph and offset lithograph with acrylic and collage additions  |  57 x 76.3 cm  |  Edition: XVI/XX
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۱ سانتی متر ۲ ۱    |    چاپ نقره ژالتین   |   9۴ * ۳ برند و هیال بکر   |   برج های خنک کننده ۳   |    9۷8

Bernd and Hilla Becher  |  Cooling Towers III  |  1978  |  Gelatin silver print  |  123 x 94 cm

۱ سانتی متر ۲ ۱    |    چاپ نقره ژالتین   |   9۴ * ۳ برند و هیال بکر   |   برج های خنک کننده ۴   |    9۷8

Bernd and Hilla Becher  |  Cooling Towers IV  |  1978  |  Gelatin silver print  |  123 x 94 cm
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رابرت اسمیتسون

سنگ نمک و آینه

۱ 968-۷6

هشت قطعه آینه و سنگ نمک

۱5 سانتی متر ) هر قطعه ( ۲ * ۲5

Robert Smithson
Rock Salt & Mirror 
1968-76
8 Pieces of mirror and  rock salt
152 x 25 cm (Each one)
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۱۰ * ۷6.۲ سانتی متر   |   نسخه: ۱/5۰ ۱    |    چاپ کروموژنیک   |   ۱.6 دنیس اپنهایم   |   پیچ و تاب ذهنی )از پوشه افاکر سوخته(   |    9۷۷

Dennis Oppenheim  |  Mind Twist (from Burned out Thoughts Portfolio)  |  1977  |  Chromogenic print  |  76.2 x 101.6 cm
Edition: 1/50

۱۰ * ۷6.۲  سانتی متر   |   نسخه: ۱/5۰ ۱    |    چاپ کروموژنیک   |   ۱.6 دنیس اپنهایم   |   کوته فکر)از پوشه افاکر سوخته(   |    9۷۷

Dennis Oppenheim  |  Narrow Mind (from Burned out Thoughts Portfolio)  |  1977  |  Chromogenic print  |  76.2 x 101.6 cm
Edition: 1/50
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۴ سانتی متر )هر کدام( پنج پانل ۱ * ۳ ۱    |    عکس رنگی   |   ۱ میلکه زازا   |   شادی پروردن    |    9۷۷

Michele Zaza  |  Coltivazione Felice  |  1977  |  Color photograph  |  41 x 31 cm (Each one) Five panels
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5 * 5۳ سانتی متر ۱ عکس رنگی روی اکغذ   |   ۲ ۱    |    چاپ سیلک اسکیرن و ۲ مارسل بروتهرس   |   سوپ داگر    |    9۷5 ۱    |    عکس رنگی   |   ۷8 * 6۲ سانتی متر میشل استوارت   |   آیرزونا    |    9۷۷

Marcel Broodthaers  |  Daguerre’s Soup  |  1975  |  Screenprint and twelve color photographs on paper  |  53 x 52 cm Michelle Stuart  |  Arizona  |  1977  |  Color photograph  |  62 x 78 cm
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گوردون ماتا لکارک

تقاطع مخروطی

۱ 9۷5

عکس رنگی

۱۰ سانتی متر )5  قطعه( ۱ *۷6

Gordon Matta-Clark
Conical Intersect 
1975
Color photograph
101 x 76 cm (5 Pieces)
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راجر ولش

پروژه ی محمد علی 

۱ 9۷6

عکس رنگی

۱۰ * ۷6 سانتی متر )5  قطعه( ۱.5

Roger Welch
The Muhammad Ali Project 
1976
Color photograph
76 x 101.5 cm (5 Pieces)
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۱    |    عکس و رنگ روغن روی تخته   |   ۲۴۳ * ۴۰ سانتی متر  گرفان الک   |   دشت های مون بالن    |    9۷۷

۱    |    عکس و رنگ روغن روی تخته   |   ۲۷۲ * ۳9 سانتی متر  گرفان الک   |   نقاشی مون بالن    |    9۷۷

Ger-Van-Elk  |  Mont Blanc Fields  |  1977  |  Photograph and oil on board  |  40 x 243 cm

Ger-Van-Elk  |  Mont Blanc Painting  |  1977  |  Photograph and oil on board  |  39 x 272 cm



۳ سانتی متر ۲ * ۱۰۰ * 8۰    |    ۱ کیرستو و ژان لکود   |   ماکت پارلمان آلمان بسته بندی شده    |    9۷۷

Christo and Jeanne-Claude   |  Scale Model of Wrapped Reichstag  |  1977  |  32 x 100 x 80 cm
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۱    |    شانزده فیرم چاپ دستی رنگی   |    ۲۰۰ * ۲۴۰ سانتی متر گیلبرت و جرج   |   ذهنی شماره 6    |    9۷6

Gilbert and George   |  Mental No.6  |  1976  |  Sixteen prints of hand colored frames  |  240 x 200 cm
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5 سانتی متر   |    نسخه: 6/۱۰۰ ۱    |    چاپ سیلک اسکیرن   |    68.5 * ۱ اد راشا   |   از پوشه حشرات    |    9۷۲ ۲ × ۷۰ × ۷۰ سانتی متر  ۱    |    اسمبالژ    |    ۳ دنیل اسپوئری    |   تابلوی تله   |    9۷۲

Ed Ruscha  |  From Insects Portfolio  |  1976  |  Screenprint  |  51 X 68.5 cm  |  Edition: 6/100 Daniel Spoerri   |  Tableau Piege  |  1972  |  Assemblage  |  70 x 70 x 23 cm
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The production process of the Minimalist works followed the 
logic of the production of factory objects and not the works of art 
of the past.

Minimalism did not use words to express its ideas directly, this 
became the main focus of Conceptual artist.

As the antecedent art movement to Conceptual art, Minimalism 
sees the work of art not as something wholly internal and separate 
from the everyday world (a view strongly emphasized by the 
Abstract Expressionists of the 1950s) but as something related to 
both the space of the exhibition and the body of the viewer, which 
was generally produced with industrial materials and methods. 
The Conceptual artist’s purpose is to make their work intellectually
appealing to the viewer, so like Minimalists, their work was emotionally 
dry but contrary to them, they emphasized the artist’s subjectivity 
and idea. Along with Minimalism, Conceptual art also emphasized 
minimalism and the viewer’s presence, but a Minimalist work was 
ultimately an art object. Conceptual art dissociated itself from the 
conventional media of painting and sculpture, and as a result, the 
unusual form of the works initially prevented them from being sold. 

The artists of this movement tried to confront the capitalist 
system by emphasizing the intellectual processes and production 
methods as the value of their work. The art form they used was often 
deliberately made in a way so as to not produce a final object such 
as a sculpture or a painting. The rejection of the art object meant 
that their work could not be easily sold and did not need to be 
officially displayed in an art gallery.

Uncertainty in art, both in terms of representation and aesthetics
as well as art’s tendency to ask questions, is a legacy left by 
Conceptual art for later generations.
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Fluxus played an important role in expanding the definition of 
art. This group has influenced the nature of art production since 
the 1960s with a variety of art forms and approaches in art. Fluxus 
can be considered a part of Conceptual art as a result of intermediate 
relationships, performances, and documentation.

At the same time, Arte Povera, meaning “poor art” or “impoverished 
art”, emerged in southern Europe in the late 1960s. Arte Povera’s 
tendency towards worthless materials can be traced back to 
other art movements in the 1950s and 1960s, such as Fluxus and 
Neo-Dada. The artists of this movement opposed the

commercialization of art, using worthless materials such as soil, 
pieces of cloth, twigs, etc. Arte Povera saw its peak from 1967 to 
1972, however, it created a lasting impact on later art movements.

Minimalism developed in New York in the early 1960s among artists 
who considered the art of their time (Abstract Expressionism) to 
be academic. Carl Andre, Dan Flavin, Robert Morris, Sol LeWitt, 
John McCracken, and Donald Judd are among the movement’s 
most important artists.

Minimalism aimed to redefine issues such as form, space, scale, 
and scope. As a result, it rejected any expression, visual illusion, 
and metaphorical and lyrical implications and values. Minimalism 
rejects all the obligations which had been placed upon works of 
art throughout art history and offers a new definition of it.

At the height of modernism, in which Abstract Expressionism 
emphasized personal expression, individuality, the originality of 
art, and devotion to artistic materials and the canvas,
Minimalists disassociated themselves from the movement by 
turning to industrial materials and production, deindividualization, 
as well as emphasizing the audience’s presence and space. They 
had a rational approach to composition: regular, simple sets 
of mathematically similar, and displaceable units that can be 
expanded.

Although Minimalism radically rejected many of the issues of 
its precedent art movement, Abstract Expressionism, it was 
influenced in idea and technique by earlier abstract movements, 
including Constructivism and Suprematism. It is an impersonal art 
whose purpose was not to express the artist’s feelings or mentality 
or refer to another world but only to itself. These works activate 
the space and accentuate the presence of the viewer. In this regard, 
the Minimalists contributed the idea of elimination to art history.

Minimalism made art out of objects. These objects were not 
associated with the art history before them and were a product of 
industrial production. The materials used in Minimalist works, the 
way they were organized, and the system of laws that played a role 
in the production process emphasized the method of industrial 
production of these works.

shared vision than an art movement. The initial ideas of Fluxus 
came from a group of Cage’s students, including Al Hansen, Dick 
Higgins, and Jackson Mac Low. Cage also emphasized Zen in his 
teachings, particularly its focus on inducing meaning in all aspects 
of life, an approach seen in many of Fluxus projects.

In line with this issue and under the influence of Duchamp, the 
group members used consumer products in their installations and 
actions to keep their audience public. 

The group’s founder, George Maciunas, orchestrated the first 
Fluxus event in 1961. According to its founder, the group’s objective 
was “to promote a revolutionary flood and tide in art, promote living 
art, anti-art.” This view resonates with the ideas of Dada, the art 
movement of the early twentieth century. Like the Futurists and 
Dadaists before them, Fluxus artists criticized the institution of 
power and opposed the authority of museums to regulate 

the value of art and the requirement of art education to see and 
understand a work. The influence of Fluxus artists, who drove art 
outside major art institutions such as galleries and museums, 
played an essential role in the art of the future, especially in Land 
art and Performance art.

 Fluxus had no specific style or affiliation with any particular art 
media instead artists used a wide range of media and processes. 
They often staged random performances and used accessible 
materials to create art. Fluxus projects were wide-ranging, often 
multidisciplinary, humorous, and based on inexpensive everyday 
content and experiences, from breathing to answering the phone. 
The works of the Fluxus group ridiculed the art world’s pretenses 
and were introduced mainly in the form of performances and 
events rather than commodities. At a time when modern art was 
emphasizing self-reference, these works were often accompanied 
by socio-political interpretations. The performances that Fluxus
artists called “events” were mainly based on a set of written 
instructions called Scores (derived from musical compositions). 
Following a score led to an action, event, performance, or one 

of the other various experiences by the Fluxus group. Many of 
the prominent artists of the 1960s, including Joseph Beuys, Dick 
Higgins, Alice Hutchins, Yoko Ono, Nam June Paik, Ben Vautier, 
Robert Watts, Benjamin Patterson, and Emmett Williams, were 
members of the Fluxus group. 

In the early 1960s, German artist Joseph Beuys, as a member of 
the Fluxus group, performed “actions” that often included sound 
or music for the first time. He believed that art could derive from 
personal experiences and at the same time deal with global, artistic, 
political, or social ideas. Beuys used non-artistic materials such 
as animal fat and felt to emphasize the inseparability of art and 
“everyday life.”
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is reflected in his teachings and works. Robert Rauschenberg was 
a Black Mountain College alumnus.

At a time when Abstract Expressionism was at the forefront of 
American art, Neo-Dadaists such as Robert Rauschenberg and 
Jasper Johns were counteracting it. Contrary to the notion of 
Abstract Expressionism, Rauschenberg and Johns believed that 
having various experimental methods, making use of worthless 
materials, and avoiding established aesthetic values of art in the 
creation process attests to their Dadaist attitude.

Combining everyday objects - from beds and tires to taxidermies- 
with Rauschenberg’s work was combine paintings. A term he 
coined to describe works created by attaching found objects to 
the surface of the canvas. Bed is one of Rauschenberg’s early 
combine paintings in which no canvas exists. Rauschenberg also 
made use of pre-existing art as readymades. In many of his works, 
such as “Bed,” elements of post-war Abstract Expressionist painting 
were combined with found objects. The artist scribbled and painted 
on pillows, sheets, and quilts whose geometric patterns were 
reminiscent of Frank Stella’s work in a style similar to Jackson 
Pollack’s action paintings before hanging the combination on the 
wall. In a paradoxical pairing, Rauschenberg challenges the devotion 
to the canvas and artistic material that were core principles of 
Abstract Expressionism by applying the painterly method to the 
ready-made’s surface.

In doing so, he challenged the seriousness of Abstract Expressionism, 
an attitude that later generations of artists expanded on.

In the early 1950s, Rauschenberg pursued Duchamp’s Dadaist 
ideas of expanding the boundaries and definition of art. The 
Erased de Kooning (1953) follows the curiosity of whether the 
result of this erasure can be considered a work of art? Young 
Rauschenberg asked de Kooning, a prominent and established 
figure in New York’s Abstract Expressionism, for a drawing to 
erase. Rauschenberg spent months erasing de Kooning’s drawing 
with the same gestural behavior associated with Abstract 
Expressionist painters. Eventually, the erased drawing was 
ex-hibited as art, defining the act of erasure as an aesthetic act- 
a Neo-Dadaist way of questioning the definition of an art object.

The Neo-Dadaists, and especially Rauschenberg’s process- 
oriented idea of using anything to create art, were quite influential 
on Conceptual artists. As Kosuth has said, “many of Rauschenberg’s 
early works, such as the portrait of Iris Clert and the Erased de 
Kooning, are important examples of a kind of conceptual art.”

In addition to the Neo-Dada movement, John Cage and his 
chance events and performances had a serious impact on Fluxus. 
Fluxus was formed as a small but international network of artists 
and composers in the 1960s and became known as more of a 

L.H.O.O.Q (1919) Marcel Duchamp’s controversial work is a modified 
postcard of Leonardo da Vinci’s Mona Lisa. After adding a pencil 
mustache and beard to Mona Lisa’s lips and chin, he wrote the 
new title of the work, a scandalous phrase, as a part of the image; 
thereby undermining the image’s credibility twice as much. The 
linguistic aspect of his work was especially inspiring to Conceptual 
artists.

“I was interested in ideas - not merely in visual products. I 
wanted to put painting once again at the service of the mind.” The 
sentence quoted by Duchamp refers to the negation of retinal art 
and emphasizes the artwork that is perceived not by the eye but 
by the mind. In later years, this became a significant matter for 
Conceptual artists as well.

Despite the cerebral and dry quality of Duchamp’s works, the 
audience’s relationship with the work of art was important to 
him. In a 1957 lecture, he described how “The creative act is not 
performed by the artist alone; the spectator brings the work in 
contact with the external world by deciphering and interpreting its 
inner qualifications and thus adds his contribution to the creative 
act.” (5) On this note, some of his works, especially the ready-mades, 
implicitly invited the audience to participate. Through the title of 
his work, the artist occasionally gave the viewer particular instructions 
for experiencing his artwork. For example, the title of an optical 
glass work created in 1918 reads, “To Be Looked At (from the Other 
Side of the Glass) with One Eye, Close to, for Almost an Hour” is an 
example of this.

Reconsidering the viewers’ relationship to a work of art is one 
of the issues that will be later addressed in the proceeding art 
movements.

Wordplay, challenging the boundaries and definitions of a work 
of art, and Duchamp’s critique of the institution of art played a 
substantial role in Conceptual art.

The critic Robert Hughes believes that Robert Rauschenberg 
led to the complete comprehension of Dadaism and Duchamp in 
New York.

Neo-Dadaism appeared in the United States in the late 1950s. 
The methods and concerns of this movement were reminiscent 

of Dada, which was introduced to American artists by composer 
John Cage. At Black Mountain College, Cage spoke about applying 
Oriental processes and philosophies such as the influence of Zen 
Buddhism on the creation of art and everyday life. Although Cage 
and other professors at Black Mountain did not affirm a particular 
style of art, their core teaching was the belief in the full integration 
of art and life, learning through experimenting, collaboration, and 
interdisciplinary relationships. Cage’s emphasis on a new form of 
art that relies not on the object itself, but the process of creation 
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Povera, and Minimalism.
Dadaism transpired as an artistic and literary movement that 

initially began in Zurich and then in New York, Berlin, Cologne, 
and Hanover in the early twentieth century and in response to the 
chaos of the pre-World War I era. The Dadaists did not share a 
common style or approach, and as the French artist Jean (Hans) 
Arp states, they sought to “eliminate the tricks of rationality and 
discover an irrational order.” The Dadaists sought to undermine 
the dominant conservative values and paradigms of European art, 
pointing to the irrational and destructive reality of World War I.

“Chance” was a key, underlying concept in Dadaist works. These 
artists exploited chance occurrences and improvisation to create 
collages, assemblages, and photomontages, overshadowing the 
artistic skill, control, and the significance of the artist’s intent as 
the components that had long defined a work of art.

Dada sought to undermine the basic, rational, and orderly structures 
of a society. Distorting language as a means through which every 
rule and law was communicated fascinated the artists of this 
movement. Dadaists turned to puns, wordplay, experimental poetry 
and literature to defy the usual rules of spelling and grammar, 
making words and letters illegible and abstract.

Whether it was the bourgeois patterns, government officials, or 
aesthetic models, breaking established paradigms was an essential 
part of Dadaism.

As a predecessor of Conceptual art, Dada emphasized idea- oriented 
works and challenged the definition of art and the artist. Dadaist 
works ranged from performative arts to poetry, photography, 
sculpture, painting, and collage. For instance, Marcel Duchamp 
considered ordinary and manufactured objects as “ready-made” 
art, challenging the concept of an artwork as a beautiful object 
created by a skilled artist.

In 1917, Duchamp presented a urinal at the Society of Independent 
Artists’ salon in New York for which he was on the selection 
committee. The urinal titled as Fountain, its ninety-degree rotation, 
and its placement in the context of an art gallery changed its main 
function. In the production of this work, it was not creativity nor 
any technical skills but the artist’s choice that was decisive.
Unlike the masterpieces created throughout art history, Duchamp’s 
Fountain is not original or unique as it was selected from everyday 
mass-produced objects. The term “ready-made” was coined by 
Duchamp to refer to everyday objects that were removed from 
their ordinary context and elevated to the status of an artwork 
due to the artist’s choice. Readymades altered the art community’s 
attitude towards what art was or could be and paved the way for 
the emergence of Conceptual art, which focused on presenting 
ideas and the process of exploring them rather than a final art object.

The 1960s and 1970s marked a significant shift in American 
art, mostly as a response to the prevailing movement of the time 
i.e., Abstract Expressionism whose key attributes were elitism, 
hierarchy, formalism, emphasis on autonomy (the separation of 
art from other fields), aesthetics, and aesthetic judgment. The 
new generation of artists believed that Abstract Expressionism 
had developed a trend, dissociating from the particularism and 
thought-provoking quality it claimed to possess.

Conceptual art emerged simultaneously in Europe and the United 
States in the 1960s and peaked in the 1970s. Douglas Huebler, Joseph 
Kosuth, John Baldessari, Sol LeWitt, Lawrence Wiener, and Bruce 
Nauman were the Americans representatives of Conceptual art, 
while in Britain, the Art & Language group represented the movement. 

Conceptual art is a form of visual art in which the concept and 
idea of art outweigh the conventional aesthetics and traditionally- 
valued materials. It is also called the art of ideas, post-object art, 
and dematerialized art, as most Conceptual artists minimized the 
presence of material or the use of traditional artistic materials in 
the work. 

Most Conceptual works challenge the conventional definition 
of an artwork as a process of producing a beautiful object with 
aesthetic principals and qualities. Conceptual artists believed art 
that did not provoke art was expendable. They were convinced 
that most art institutions not only denied an opportunity for 
reflection but also furthered a traditionalist and even commercial 
idea of art. Artists such as Joseph Kosuth and the Art & Language 
members questioned the conventional meaning of art in the articles 
that were sometimes considered works of art themselves.

A conceptual work can be presented as a proposal or a text of 
an artist’s idea, photograph, event, performance, or film in any 
medium or material. Instead of traditionally established media 
and techniques, a Conceptual artist utilizes any material or form 
that is most appropriate to present their idea.

As Sol LeWitt says, “What the work of art looks like is not too 
important. It has to look like something if it has physical form. No 
matter what form it may finally have it must begin with an idea.”

Conceptual art was a dramatic departure from traditional 
art; however, it was not a sudden occurrence. Even though 
Conceptual art was first defined in the 1960s, it was the result 
of an art historical course from the ideas of the Dadaists, especially 
Marcel Duchamp, to the Neo-Dadaists, the Fluxus group, Arte 
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works were “the legendary examples of an unrepetitive use of a 
repetitive medium.” 

Minimalist art revolved around not the artist’s subjectivity, but 
material factors.It believed in honest, practice-based, aesthetic-free 
experiences must be cared for in art. Minimalist artists created 
large-scale three-dimensional works and consciously avoided 
atmospheric perspective in two-dimensional works to blur the 
lines between sculpture and painting. They insisted on objecthood 
in art, trying to discover the potential of real spaces. The term 
object, as used in Donald Judd’s Specific Objects published in 
1965, was gradually accepted in the mainstream discourse of 
Minimalism; notably, mathematical rules and arithmetic 
progressions are among the important features of this form of art. 

Minimalist artists created their works by assembling industrial 
pieces. This form of production was unprecedented in the world 
of art. These works were created excluding the artist’s dexterity-the 
interference of the artist’s taste. This approach to production was 
somehow linked to the Death of the Author theory proposed by 
Roland Barthes. These artists tried to increasingly undermine the 
concept of authenticity. 

They were a generation who were educated in art schools and 
concurrently studied philosophy and art history. They contributed 
to providing a critique of this form of art as a philosophy-oriented 
movement and prompted the development of new forms, especially 
Conceptual art that employed language itself as a form of art. 

Minimalist artists eliminated from their works the source of 
what drew a boundary and disengaged with the audience or 
space, highlighting elements like light, movement, the human 
body, and space through the installation of simple and repeating 
forms. In fact Minimalismquestioned the traditional view of sculpture 
and painting as a predefined, limited concept.

in the late 50s made him more recognized than his peers. He 
also wrote as a critic of Minimalist art in Art International and Art 
News. Hence, he created a public discourse on the introduction 
and recognition of Minimalist art. Subsequently, Judd created 
works regarded as the key attribute of his art: boxes of the same 
shape and size carefully installed in vertical rows and at regular 
intervals on the wall. He initially made the boxes with wood, but 
he later started to employ boxes made from different metals and 
colored plexiglass produced in industrial workshops. Judd believed 
that these fundamental structures are principally different from 
Constructivism, for they were united by the repetition of the same 
unites and were based on pure symmetry and a mathematical
system. From the early 1970s, he created the works to be installed 
in an exhibition space or out of an art gallery. He believed the 
problem with traditional art forms was that they worked on internal 
relations, whereas he looked for art involving a real space rather 
than inner unity. Moreover, by using industrial materials, he intended 
to create a specific form of American modern art opposing traditional 
European art. 

Dan Flavin (1933-1996) is regarded as one of the significant 
figures of Minimalism. He created his sculptural works using light, 
space, and similar geometric objects. From 1963, he started creating 
his installations with florescent lights related to its space, later
known as neon art. Flavin avoided including any symbolic 
significations in his work. His works were created by linear lights 
in different sizes and quantities and worked with rhythm and 
distance. He devised the plan to be executed by electricians. 
There was no semantic signifier nor any specific concept in his 
works; instead of painting lines, he used linear florescent lights, 
and instead of including surface or three-dimensional objects, he 
employed controlled light waves. The use of lighting equipment 
in Dan Flavin’s works is reminiscent of Marcel Duchamp’s idea. 
As Walter Benjamin had predicted in the 20s, the authority of art 
would be undermined by future technology. Flavin was amongst 
the first artists who became involved in environmental art, showing 
his mastery of large-scale installations of light and color in 
three-dimensional spaces, changing the audience’s perception of 
lighting in space. 

Agnes Martin (1912-2004) was a Canadian- American artist who 
initially experimented with representational painting and later 
turned to abstract painting. Martin succeeded in developing her 
own Minimalism in abstract art. She drew equidistant but inaccurate 
lines on her mostly square canvases. She used low-key colors 
as if the canvas emitted light through linear filters. Her works 
displayed an arrangement of barely visible openings painted on a 
flat, monochromatic background. According to Lucy Lippard, her 
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originators of Minimalism. 
Robert Smithson (1938-1973) is regarded as a meticulous 

interpret-er of Minimalism. His works are based on repetition and 
succession. He created his geometric sculptures in the late 60s. 
Subsequent-ly, he exhibited his Site/Non-Site series to develop the 
concept of site-specificity and non-site-specificity. His site-specific 
pieces needed to be shown in specific places, mostly in nature. 
However, his non-site-specific works included photographs as 
well as urban and industrial maps presented together with natural 
material (rocks, sand, salt) placed in geometric containers that 
could be displayed in any site, including an art gallery. Spiral Jetty 
is regarded as his most important work displaying a spiral path 
built on the shore towards the Great Salt Lake in Utah. 

As stated in his manifesto, the American Minimalist sculptor 
Robert Morris (1931-2018) eliminates any aesthetic content from 
his practice. This was inspired by Marcel Duchamp’s works, carrying 
numerous implicit meanings. Most importantly, he proposed the 
subject of the usefulness of any practice-based approach, as well 
as any practice that diminishes the usefulness of conventional art 
practices. He paid attention to the non-illustrative state of forms. 
In 1965 and 1966, Morris created a sculpture of four blocks with 
multiple, separate, similar, regular, quadrangular, or quasi-cubic 
forms made of fiberglass. His emphasis on the properties of materials 
and the process in which they were produced directed him toward 
a process-oriented practice which he named anti-form. 

Ad Reinhardt (1913-1967) was an abstract painter whose 
monochromatic works influenced the formation of Minimalism. 
His Minimalistic expression created a strong impression on 
Minimalist artists, opposing the conventional maximalism of the 
time. Since 1950, Reinhardt turned to monochromatic painting. 
From 1960 until his death in 1967, he painted on same-size, square 
canvases. His last works were very dark and uniform in color so 
that up close the images look black or nearly black up close., The 
difference between form and background In these paintings is no 
longer recognizable. He created his works on square canvassesof 
the same shape and size. These paintings of his are regarded as a 
predecessor to Minimalism. 

Although he rejected the title, Donald Judd (1928-1994) was one 
of the most famous representatives of the Minimalism movement. 
His practice started with what he called half-baked abstractions. 
From the early 1960s, Judd started making sculptures by creating 
a series of monochromatic and textured reliefs. He also refused 
to call himself a sculptor, for he believed that although his works 
possessed the attributes of sculptures, they were hung on the 
wall like paintings. The transformation of his paintings to linear 
paintings, three-dimensional objects, and Minimalistic shapes 

became more important, and day by day, sculptors were 
discovering new ways to produce works. In her article, Sculpture 
in the Expanded Field, Rosalind Krauss introduced pre-modern 
sculptures as three-dimensional functioning as monuments and 
was used as a symbol of a particular person or event. They were 
often in the shape of standing figurative statues placed vertically 
on a pedestal. According to Krauss, these works mediate between 
landscape, architecture, nature, and culture. She believes that 
pedestals do not work for the new-era sculptures that are not 
necessarily standing or figurative, and their formal components 
constituted of limited, closed shapes and these shapes could 
even expand. Minimalist art later set the scene for the emergence 
of Land art, Conceptual art, and Body art. The multiplicity in art 
brought about by Minimalism disengaged art from the formalist 
characteristic of modernism. This led to reidentifying the fundamental 
nature of art, and from this point on, it was not possible to simply 
distinguish between art and non-art based on judgments about 
shape and appearance.

 The term Minimalism was coined by Richard Wollheim and used 
in an essay in 1965, referring to numerous works by the artists who 
insisted on encapsulating art and the art subject, first of whom was 
Marcel Duchamp. Wollheim believed that the artist’s direct involvement 
was not needed to create a work of art, and the artwork could 
be simple in terms of form. He considered that accepting these 
works as a work of art would cast doubt on traditional definitions 
of an artwork and that it could diminish the status of style, not 
completely, though. 

For a long time, Minimalist art was given different titles such as 
ABC Art, Cool Art, Primary Structures, and Literalist Art. However, 
the term quickly caught on in the art world when it was first used 
by Wollheim. Minimalism marked a turning point in the art of the 
twentieth century. It emerged from the heart of modern art and 
was congruent with abstract art, though by abandoning Greenberg’s 
desired formalism, it could set the scene for the development of 
Conceptual art, installation art, Land art, and digital art. 

There is no comprehensive definition of what needs to be 
conceived of this term and its aesthetic approach. Most of the 
theoretical efforts so far has been an analysis of its common 
characteristics. Reducing the visual and formal elements, serial 
production, the deliberate lack of any narrativity, story, and 
emotional expression as well as making use of industrial materials 
and production techniques are amongst its defining characteristics. 
Minimalist artists avoided the creative and aesthetic combination 
of colors and forms, adhering to the minimum interference of the 
artist’s emotions and touch. Sol LeWitt, Robert Smithson, Tony 
Smith, Robert Morris, and Agnes Martin can be considered the 
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public due to its complexities and was only welcomed by the elite 
audiences. Hence, it could not to be aligned with the zeitgeist as 
well as the industrial and media culture of the time. Minimal art 
and Pop art were the fruits of this consumerist society. The two 
movements seemed to intend to bridge the gap between the high 
culture of the modern era and the popular culture, which in fact, 
contradicted modern art. Inspired by mass production, Minimalist 
artists used industrial prefabrications in their works, conveying 
the idea of factory power to abstract art andquestioning the 
value of authentic artworks by merging art with the logic of serial 
production. 

In the transition from modernism to postmodernism, the 60s 
were still influenced by the modern era. This period followed the 
most important and fundamental changes that took place after 
the Renaissance to the first half of the twentieth century and 
affected all aspects of human life. The informatics revolution that 
subsequently took place affected human life to a great extent as 
well. Artistswere influenced by the developments of this era as 
well and started to make artworks, using new facilities to execute 
their ideas. 

Minimalism is rooted in abstract art; the experiences of Bauhaus 
school, Constructivism, and Abstract Expressionism were the 
foundations for the development of this movement. The works 
created by David Smith and Antonio Caro as well as Brancusi’s 
simple forms and repeating modules, had a striking effect on the 
formation of Minimalist art; moreover, Rothko, Barnett Newman, 
and Robert Rauschenberg played a major role in the development 
of Minimalist art as well. 

Prior to the 60s, although painting was continuously transformed 
by new experiences, sculpture was still dependent on Cubism. 
Jackson Pollock intended to transform painting to engage the 
audiences with its space and under the influence of its large 
scale and colors, make them see it as a flat surface. Inspired by 
Duchamp, Jasper Johns and Robert Rauschenberg turned to a 
form of art that no longer expressed the artist’s emotions but 
only required the artist to make choices. Frank Stella and Kenneth 
Noland used to create colored or black flat images devoid of any 
emotional or symbolic expressions and violated the classic rules 
of composition in painting. In Stella’s works, the canvas had a 
special shape, turning into an object with no contents but the 
form itself. In the late 50s, David Smith, too, tried to transcend the 
limitations of traditional materials with his huge industrial 
constructions to experiment with higher speed and freedom in 
the creation procedure, which made his steel sculptures occasionally 
seem meaningless or inspired by industrial commodities.

After the period of modern painting’s dominance, sculpture 

Due to significant and different developments, the twentieth 
century explored a divergent art compared to previous centuries. 
The two world wars posed huge philosophical, political, and social 
challenges to the world that led to challenging modernist principles. 
As one of the achievements of this era, Minimalism emphasized 
the viewer’s role and had a new approach to art. Minimalist works 
were devoid of symbolism and metaphor and were created with 
the same method as factory-made commodities. In a way, this 
movement marked a significant turning point in twentieth-century 
art as this art movement along with Pop art played a major role 
in putting an end to the dominance of modern art. Formed on an 
intellectual and philosophical basis inspired by phenomenology, 
Minimalism looked at the relation between man and space, and 
its considerable influence was blurring the boundaries between 
sculpture and painting, which lessened the influence of Greenberg’s 
theory on art, paving the way for the emergence of multimedia 
arts. Using modern technology and industrial production procedures, 
the artists inspired by Minimalism rejected the emphasis on hand-made 
artworks, disregarding the concept of originality in art. 

The modern world was preoccupied with postwar destructions 
long after the war, and modern architects tried to replace the ruins 
of war with massive constructions. Modernism dominated the 
world at the beginning of the war, but the war upset all equations. 
Prior to the war, the world was highly optimistic about the future 
by reason of scientific and geographical discoveries, the effects 
of Industrial Revolution, and philosophical achievements. However, 
the optimism faded by the end of the war due to genocide, numerous 
war crimes, devastating environmental consequences, and the 
destruction of natural resources. The modernist theoretician, 
Jean-François Lyotard, believed that those events created a state 
of incredulity, mistrust, and disbelief in metanarratives that were 
in fact the foundations of social, political, economic, and cultural 
issues in the modern era. 

Subsequent to the developments of media and public accessibility, 
public awareness increased,and subjects like women’s rights, 
racial discrimination, and political and economic injustices that 
were previously only significant to the elite became important 
to the public majority. In this period, American society was 
experiencing the age of capitalism and economic progress, and 
it transformed into an industrial society with mass production 
and consumption. Modern art was barely comprehensible to the 

An Introduction to Minimalism
Neda Aghamir   
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between Minimalist and Conceptual artists expanded the movement. 
The collaboration policy between the two contemporary movements 
proceeded to the point that two important manifestos of Conceptual 
art was drawn up and written by the Minimalist artist, Sol Lewitt. 
However, the sharp distinction between the two art movements 
continues to the present time. 

The combination of Conceptual art and Minimalism brought 
about new forms of art called Installation art and Land art; although 
they took a new direction, they moved in line with Conceptual art 
and Minimalism. Notably, Land art disengaged itself from the 
limited gallery and museum spaces, although it believed in materialism. 

Furthermore, Conceptual art started to be directly related to 
publications. Many of the movement’s artists even paid to publish 
their Conceptual works in magazines and artist books to show 
there were no limitations on presenting their artworks. 

The end of idealism and the failure of fighting against capitalism 
gradually led to the transformation of Conceptual art and therefore, 
new forms of art creation and presentation were found. 

Dematerialization of the art object that was initially stressed by 
Conceptual art was either disregarded or less seen in their latest 
practice when their burning enthusiasm faded. The new media’s 
achieving dominance gradually marginalized Conceptual art and 
the artists of the movement.

Today, the ideas of Conceptual art founders have been considerably 
misconceived and apparently there is no solution to shed light 
on the practices and ideas of this important movement of the 
twentieth century. Perhaps, there is no necessity to do so. One 
of the features of the twentieth-century movements particularly 
conceptual art, is perhaps calling for covering up what has really 
occurred: the defiant truth which has continued to this day. 

Conceptual art was a commencement. It was an unending 
commencement of human revolt against what he had built.

challenge the status of an art object and art institutions. As 
previously mentioned, the works created by Futurists and Marcel 
Duchamp are displayed in major museums of the world and 
occasionally come up for auctions and are added to private 
collections. 

The aim of Art & Language was to create something different. 
This group of artists intended to create works that could not be 
bought or sold; these works both were artistic and contradicted 
the art prior to their time. Conceptual art took on an entirely 
critical aspect in this time frame, which was deeply linked to the 
1960s crises in the United States and Europe. The western capital 
markets faced fundamental questions raised by issues such as 
Identity, humanity, colonization, capitalism, and consumerism. 
The critical approach adopted by Art & Language was developed 
in such atmosphere. These artists believed that written texts 
could perform aesthetic functions rather than merely transferring 
knowledge and information. The exhibitions held by Art & Language 
were but a series of political and literary texts derived from books, 
newspaper articles, magazines, and Conceptual artists’ writings. 
The significant appeal of the idea attracted the attention of many 
artists throughout the world and American artists’ joining the 
movement reinforced the movement. Art & Language did not last 
long, however, their direction and attempts lasted for decades. 

The remarkable point about Conceptual art highlighted since 
its commencement was the concept of idea as art. They believed 
that the artist’s idea is a work of art by itself even before being 
executed; these ideas can simply come into the artist’s mind and 
later turn into a work of art, and it is not perhaps purchasable. It 
was a temporary form of art, typed in various fonts on the floor or 
walls of a small, unknown gallery in New York or London. Those 
were extremely simple works which are today considered as one 
of the exquisite text-based visual collection of modern art. The 
collection known as The Xerox Book compiled by the famous curator 
of that time, Seth Siegelaub was published in 1968. 

Conceptual art was an anti-capitalist movement within a capitalist 
world, which took actions against capitalism rather than only 
criticizing the concepts of it. Although this small movement 
expanded gradually and many other artists joined it, the idealism 
of the first wave of Conceptual art was unable to confront the 
capitalism-dependent art which was equipped with a variety of 
mass media. 

Conceptual art was able to put on display the unfulfilled potentials 
of the most commonplace, accessible, and perhaps the most 
overused social phenomenon i.e., written texts as a way of creating 
art. This form of art was unpurchasable, nontransferable, and 
solely depended on the original idea of the artist. The interaction 
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created based on physicality and  objecthood. If we consider this 
statement as a prerequisite, it could be asked that what makes a 
difference between a work of art and other objects (things). The 
simple answer is that the creator of a work of art or the artist 
skillfully exerts an effect on the material to turn it into something 
beautiful and artistic. But another question arises here: Are the 
artist’s thought and choice included among the acts affecting the 
process of art? The answer is positive. 

Therefore, the three elements of artist’s skill, thought, and 
choice are what is to be addressed. Now it could be asked if each 
element can be solely employed to create a work of art? The answer 
to this question is conservatively positive as well. It was part of 
Marcel Duchamp’s attempts to critically exclude one element 
and employ the other twos, i.e., the artist’s thought and choice. 
Duchamp’s ready-mades were created based on the capacities of 
thought and choice. As a Dadaist, Duchamp tried to prove for the 
first time that the artist’s choice is an art by itself, and the artist’s 
thought creates a work of art. Here, Contemporary art added new 
concepts to European culture. Duchamp’s drawing a mustache for 
Mona Lisa in L.H.O.O.Q is a demonstration of the artist’s thought 
affecting what is not the creation of his own mind. Duchamp’s 
choice of a urinal titled Fountain to be submitted for an exhibition 
indicates the artist’s choice which elevates a seemingly ordinary 
object to the dignity of a work of art; it is simply a choice. Hence, 
the art world encountered different values. Moreover, there is a 
humorous contradiction in such works, which is the simplicity of 
the act of thought and choice. Duchamp proved that a work of art 
is not necessarily a high art object and since there is a subject 
standing between this object and the audience who can manage 
both sides, the art object is regarded lower than its creator. It was 
precisely the reverse of what the European art was proud of: High 
artworks are more valuable than their creators. Excessive attention 
to art object is directly related to the market and financial transactions. 
The art object can be increased in value through circulation in art 
market for centuries. As an artwork is expected to last forever, it 
is considered as property for its owner. Although Duchamp could 
not escape the powerful grip of art object, he paved the way for 
many following artists. He was an artist of revolt codes. 

In the following part, we will be discussing the most significantly 
recognized founder of conceptual art: Art & Language. 

They were a group of British artists who published the first 
issue of Art-Language: The Journal of Conceptual Art in 1969 and 
led the way for post-war Contemporary art. Considering what has 
been mentioned so far, it can be concluded that both the aggressive 
Futurists and Marcel Duchamp were unable to undermine the
unquestionable dominance of art objecthood, but they could 

Art has been always linked intimately to the concept of revolt; it 
has always employed the concept of revolt as a driving and motivating 
force, and it continues to be the same. 

Artists rise in revolt in different ways disregarding if it would 
come to a conclusion or end in their own failure. There are indisputable 
implications in this respect suggesting that there is an active 
interaction between art, revolt, and art that makes them continue 
to be reproduced and survived in some way. Hence it could be 
conservatively concluded that art and acts of rebellion seek their 
survival in human culture. 

Referring several times to the word “revolt,” now is the time to 
return to the main subject of the essay. The question of how 
conceptual art emerged and how it proceeded is beyond the 
scope of the essay; however, the threads, wraps, and wefts of this 
thousand-color woven structure can be taken apart to be partly 
addressed and to reveal the hidden logic behind such human-made 
woven structures based on the concept of revolt in art. 

The starting point of Conceptual art is an area of disagreement; 
nevertheless, three principal viewpoints are more taken into 
consideration. The first of these viewpoints or it would be better 
to say “stations,” seeks the roots in Futurism, prior to World War 
II. The second merely addresses Marcel Duchamp’s practice, and 
the third associates its official beginning to the activities of Art & 
Language. All the three viewpoints are correct, though.

Futurism, started by Filippo Marinetti’s controversial manifesto 
published in Le Figaro in 1909, challenged values and principles of 
art tradition in Europe. The authors of the Manifesto of Futurism 
sought to break the long-held tradition of painting and sculpture 
in Europe. Futurists were extremely tense and violent: Demolish 
museums. Believe in transience of artworks. Curse and ostracize 
traditional artists and academicians. Eulogize speed and human

innovations. Represent movement and acceleration. Stop 
con-servative art and seek to break the traditions fearlessly. 

Although these statements sound harsh, rebellious, and belligerent, 
they are covertly conservative since futurists’ works were later 
presented by well-known museums of the world (those they aimed 
to demolish) and above all, their works gave credit to art institutions, 
as well. However, the idealism of this ilk deeply affected postwar 
artists, out of which considerable influences were extended. 

Now proceeding a little further, we can pave the way for specifying 
Conceptual art through the concept of objecthood. Artworks are 

Revolt and Conceptual Instabilities  
Alireza Amirhajebi   
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artists, the idea must not be reduced to the conventionally  
accepted visual and material values. Using linguistic, mathematical, 
and process-oriented possibilities, they experimented with the 
notion of art as idea. 

Conceptual artists linked their works to Marcel Duchamp’s 
ideas, who by substituting artistic materials and techniques 
with ready-mades, defying the conventional definition of a work 
of art. Like Duchamp, they believed that art is essentially concep-
tual. Most of them reduced the material presence of their work 
to an absolute minimum. People like Lucy Lippard refer to this 
as the “dematerialization” of art. Although many of them were 
inspired by the simplicity of Minimalism or geometric abstrac-
tion, they opposed the Minimalists’ convention of painting and 
sculpture as the main approach to artistic creation. To Con-
ceptual artists, art is no longer required to mimic a traditional 
artwork or even take on a physical form. 

Conceptual artists, like earlier modernists, created art for 
art’s sake, experimenting with the entity and language of art. 
Most of Conceptual works are self-referential (here, the word 
self denotes art). However, they questioned the materialistic 
evaluations within modern art through minimizing the use 
of materials, employing worthless materials, and even texts, 
transcending the limits imposed on the “idea of art” by modern 
aesthetics.

The success of the early 20th-century avant-gardism within 
the heart of the elitist modern art resulted in a plethora of 
“ism”s. In the mid-20th century, anyone could create an “ism”. 
Many artists (or their promoters) followed this path to make 
their personal style and exclusive methods a market success 
and definitively recorded in art history. However, the Conceptual 
artists of the 1960s rejected this naming convention as well as 
that well-trodden, direct path to success. They preferred to 
substitute the term “conceptualism” with “Conceptual art” so as 
to not repeat the history of the rigid modernist avant-gardes. 

rial, and spatial aspects. 
The famous phrase “less is more” just-about describes the 

totality of Minimalism; however, there is more to be said and 
considered in this art movement. It can also be described as 
reductive, simple, pristine, smooth, and devoid of technical 
or aesthetic indications. Minimalism does not intend to mean 
anything other than what meets the eyes, rejecting any
metaphors or implications beyond what is visible. A Minimalist 
work, whether it is a painting or sculpture, is created with 
geometric shapes, plain colors, and industrial materials. Forms 
are very simple, and contrary to the dominant movements of 
the twentieth century, there is no aesthetic twists or expressive 
acts. Minimalist artists avoid the appealing traditional process 
of creating art, expressing personal emotions, and narrativity. 
Instead, they focus on depth and space as a context for the 
presence of the audience. In reality, they set aside the importance 
of “self” and emphasized the significance of “space.” Expecting 
a Minimalist work to create a particular emotional or meaningful 
connection results from your personal presumptions about a 
work of art. The one important connection in a Minimalist work 
is its relationship with the space it occupies. Minimalist sculptures 
are mainly placed on the floor, not on pedestals. Thus, Minimalist 
art highlights impersonality and placement rather than 
emphasizing an artist-oriented show. 

Conceptual art emerged as an art movement in the 1960s, 
criticizing the predominant modern movement and its
preoccupation with aesthetics. This movement prefers “idea” 
to visual or material values, technicality, and aesthetics. 

Rather than adhering to stylistic cohesion and the traditional 
materials of modern art, Conceptual artists turned to different 
tools and methods of creating art such as writing, performance, 
second-hand images, ready-mades, videos, and whatever pre-
viously had no value or history as artistic materials. Conceptual 
artists used everything that was devoid of the dominant aes-
thetic and material values of the art of their time, which they 
found suitable to express their ideas. 

The works and writings of Conceptual artists from the mid-1960s 
strongly rejected the conventional standards of art, adopting 
a standpoint on the approach that an “idea of art” is a work of 
art in itself. This means the idea is a fundamental and essential 
principle in artistic creation. Common concerns like aesthetics, 
expression, technique, creativity, and originality in form as well 
as material value and marketability, are irrelevant criteria by 
which art is judged. In other words, according to Conceptual 
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The present exhibition revolves around the two decisive 
movements in art history, i.e., Minimalism and Conceptual art 
as well as their influences and derivations. The two movements 
established a new and unprecedented course in the history of 
visual arts in the mid-twentieth century and changed the 
conventional definitions of a work of art as an aesthetic object; 
a legacy that remained in art history after these movements saw 
its peak. This exhibition introduces and examines instances of 
these movements, their backgrounds, groundwork, as well as 
their legacies and influences. 

Although the two movements emerged and peaked back in 
the late 50s and the late 70s, the exhibition begins with Dadaist 
art in the 1920s. The reason for this decision is that Dadaism 
initiates a course that questions the adherence to the conventional 
standards and definitions of art. The works created by Man Rey 
and Marcel Duchamp were among the early distinctive examples 
of disregarding the importance of objecthood, challenging 
art history, and questioning whether the value of a work of art 
lies in its appearance and objecthood or is it valued based on 
ideas, and liberates the mind by transcending limits and disre-
garding rules. Furthermore, at the end of the exhibition, some 
Neo-Dada and Pop art pieces are displayed as examples to 
show their eclectic combination with Minimal and Conceptual 
approaches.

Minimalism emerged as a visual art movement in New York in 
the early 1960s. Although the Minimalist aesthetic was developed 
in architecture, particularly with the theories and works of Ludwig 
Mies van der Rohe (less is more) in the early 1940s, it had no 
fundamental theoretical link with visual arts before the publication of 
Richard Wollheim’s (the British philosopher) essay titled, Minimal 
Art in 1965. Minimalism arose as a rebellious movement in response 
to the formal, expressive, and metaphorical complexities of 
abstract art, particularly, Abstract Expressionism. The artists 
who established this movement believed the abstract art of
the twentieth century to be academic and obsolete, showing 
interest in newer and industrial materials. They preferred 
convenience and simplicity to flamboyance and complexity, 
avoiding symbolic, ambiguous, metaphorical, and emotional 
contents and focusing on fundemental geometric forms, mate-

The Destiny of Art Object 
Behrang Samadzadegan  



One of the most obvious roles of every museum is to exhibit 
different approaches to the reading of their collections; however, 
Tehran Museum of Contemporary Art has experienced highs and 
lows in this respect. Henceforward, this scheme is supposed to be 
a key principle in the museum, though.

The exhibition titled, Minimalism and Conceptual Art in the 
Mid-Twentieth Century is an attempt to exhibit a part of the valuable 
collection of Tehran Museum of Contemporary Art created in 
the mid-twentieth century, assigning to art a new meaning that 
was not formerly recognized. Giving priority to ideas of art over 
the glamour of modern aesthetics made great changes in the art 
scene and directed it towards a stage that came as a shock to the 
whole world. 

The art of reading everyday objects, as a result of the way they 
were presented, the philosophy behind their creation, and the 
artist’s statement for their display, was among the further steps 
towards expanding art into a wider circle and even standing 
against the traditional art market so as to redefine it. 

Notably, since the minimalist art favors this approach, its 
unique, history making instances are selected for the exhibition. 
Stylization is the very heart of this movement and there are a 
number of art theoreticians that trace the movement’s origin back 
to Eastern culture, assuming the eastern renowned scholars to be 
the early pioneers of this form of art; nevertheless, it has been a 
matter of speculations. 

Displaying more than 120 works of art by 36 widely-known 
minimalist and conceptual artists, Tehran Museum of Contemporary 
Art will be holding specialized panel discussions during the course 
of the exhibition, opening the way for presenting critiques of the 
movements as well as offering the aficionados of the two crucial 
art movements the possibility to view the original artworks. We 
are hoping that the exhibition will be welcome for artists and 
art lovers. 

Last but not least, I would like to express my deep gratitude to 
Mr. Behrang Samadzadegan, the esteemed curator of the exhibition, 
as well as my colleagues in Tehran Museum of Contemporary Art 
who have cooperated in properly organizing this art event. 

In the name of the Creator of beauty

Ebadreza Eslami Koulaei
Director of TMoCA
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