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از نقاشى و مجسمه
 

تا دهه ى 1950 عنوان »نقاشی« کم کم قبض و بسط پیدا کرده و آثارى را هم که از پهنه ى 
رنگین یک پارچه، یک دست، یک سره، و غیرمدوالرى روى سطح چارگوش صافی تشکیل 
می شدند در بر گرفته بود. از مدت ها پیش تر، عنوان »مجسمه« نیز تحت نفوذـ ـ یا تهاجمـ ـ 
انواع اشیا از جهان غیرهنرى، که نه چیزى به آنها افزوده و نه چیزى از آنها کم کرده بودند، 
قرار گرفته بود. آثـار تک رنگ1 و حاضرى 2 از مسلمـات هنر شـده بودنـد و،  ولو ستایش 
همگانی را نداشتند، داراى پیامدهاى ژرف براى هنـر بودند. آن زمـان نیـز همچون امروز، 
بحث جدى درباره ى هنر بدون اعتراف به وجود یا امکان وجود چنین آثارى راه به جایی 
نمی برد. و اگر مرزهاى خارجی نقاشی و مجسمه را ظاهراً این آثار لمس کرده بودند، برخی 
مرزهاى مفروض دیگر نیز در معرض تهدید قرار داشتند. به ویژه خود مرز بین نقاشی و 
مجسمه نیز وضوحش را از دست داده بود. این عدم وضوح براى شمارى از هنرمندان و 
منتقدان شبهه ى پویـا و سازنده اى شد، اما براى گـروهی دیگر این شبهه به معنی نفی کامل 

هنر بود.
مقاله اى به نام »اشیاى خاص« )1965( را، که قرار نبود مانیفست مینیمالیسم شود 

monochrome .1 ، اثرى که معموالً یا فقط سیاه وسفید و خاکسترى است یا فقط یکی ازرنگ هاى اصلی را دارد بدون احتساب 
سفید و سیاه که رنگ محسوب نمی شوند. م

readymade .2 ، اثرى که شیئی بوده است با کارکرد غیرهنرى. شیء سرراهی، یافته، یاپیداشده )objet trouve در فرانسه و 
found object در انگلیسی( هم نامیده می شود. م

Minimalism
David Batchelor

مینیمالیسم
هنرکمینهگرا

ازمجموعهیجنبشهایهنرمدرن
دیویدبَچلر

ترجمهازانگلیسی:حسنافشار
اجرایطرحجلد:نشرمرکز

چاپاول1392،شمارهینشر1000،1079نسخه،چاپنقشنیزار
شابک:978-964-213-189-1

نشرمرکز:تهران،خیاباندکترفاطمی،روبهرویهتلالله،خیابانباباطاهر،شمارهی8
تلفن:3-88970462فاکس:88965169
Email: info@nashr-e-markaz.com

همه ی حقوق چاپ و نشر این ترجمه برای نشرمرکز محفوظ است.
 تکثیر، انتشار و بازنویسی این اثر یا قسمتی از آن به هر شیوه، از جمله: فتوکپی، الکترونیکی، 

ضبط و ذخیره در سیستم های بازیابی و پخش بدون دریافت مجوز کتبی و قبلی از ناشر ممنوع است.
این اثر تحت حمایت »قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان ایران« قرار دارد.

Batchelor, David��.َبچلر،�دیوید،�1955-���������م�� سرشناسه:
عنوان�و�نام�پدیدآور:��مینیمالیسم:�هنر�کمینه�گرا�/�دیوید�بچلر؛�ترجمه�ی�حسن�افشار

مشخصات�ظاهری:��شش،��90ص.�مصور�)بخشی�رنگی(.
��عنوان�اصلی:���Minimalism, c1997ــ�کتابنامه یادداشت:

��هنرهای�نوین�ــ�قرن��20م. موضوع:�
شناسه�ی�افزوده:��افشار،�حسن،�1332-�������،�مترجم

N�6490�/رده�بندی�کنگره:���9�1391م��3ب
رده�بندی�دیویی:��709/04

شماره�ی�کتاب�شناسی�ملی:�3040517

پیش گفتار     7

)1969( از کارل آندره؛ یادمان براى تاتلین )9 - 1966( و بى نام )تقدیم به مبتکر چینى هاى 
ویلینگ(؛ بى نام )1970( و بى نام )1972( از دونالد جاد؛ سازه ى مدوالر کف )1966( و پنج 
سازه ى مدوالر )چینش ترتیبى با ضریب پنج( )1972( از سل لویت؛ بى نام )1965( و بى نام 

)1965/71( از رابرت موریس.
چه مشترکاتی در این آثار می بینیم؟ هرکدام ترکیب سه بعدى نسبتاً ساده اى دارند. قالب 

9
رابرت موریس، 

بی	نام،	1965،	
سه قطعه، هریک 

60/9×243/8×243/8، از 
بین رفته

	
	
	
	

	
10

رابرت موریس، 
بی	نام،	1965/71،	

شیشه ی رفلکس تخت و 
چوب، 91/4×91/4×91/4، 

گالری تیت
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 1
کارل آندره، 

معادل	هشتم،	1966،	
آجر نسوز، 

 ،12/7×68/6×229/2
گالری تِیت

	
	

قرار دهیم: همچنان که اجماع روشنی در این باره وجود ندارد که هنر مینیمال چیست یا چه 
بود، توافقی هم در این مورد که آثار مینیمالیستی چه معنایی دارند یا چه می خواهند بگویند 
وجود ندارد. تفسیرهاى هنر مینیمال اغلب زمین تا آسمان باهم متفاوت اند. به عالوه، غالب 
این تفسیرهاى انتقادى غلظت بارزى دارند که فقط منحصر به دوره اى که آثار پدید آمده اند 
نمی شود. پاره اى از گوش خراش ترین مخالفت ها با سیرت هنر مینیمال، به گونه اى که درک 
شده، در پنج شش سال اخیر به زبان آمده است. در دوره بندى وسیع هنِر پس از جنگ، 
ـ گرچه باید  مینیمالیسم را بعضی مفسران »ملکوت اعالى ایدئالیسم مدرنیستی« خوانده اندـ 
افزود نه خود مفسران مدرنیست. براى مثال کلمنت گرینبرگ و مایکل فْرید معتقد بودند که 
هنر آندره، جاد، موریس و بقیه دقیقاً نقطه ى مقابل دستاوردهاى دوره ى عالی مدرنیسم است. 

مفسران دیگرى هنر مینیمال را آغازگر »نقد پست مدرنیسم از شرایط نهادینه1 و استداللی2  
خود« )فاستر 1987( دانسته اند. هنر مینیمال را اغلب جنبشی براى تعدیل ذائقه ى فرهنگی 
دیده اند: »واکنش کالسیکی علیه شورمندى و خودستایی رمانتیک نقاشی اکسپرسیونیستِی 
انتزاعی دهه ى 1950« )بِیکـر 1988(. حجم هاى منتظم قوطی وار و مکعب شکل لویت یا 
را  آنها  »آرمان گرایانه«، »عقالیی« و »کالسیک« می نامند، ولی مفسرانی هم  را عادتاً  جاد 

1. وقتی چیزى نهادینه می شود متصلب می شود و از شکل طبیعی خارج می شود. م
discursive .2 در مقابل شهودى. م

2     مینیمالیسم

از نیمه هاى دهه ى 60 صفت مینیمالیست را به قدرى کشیده اند تا گشاد شود و طیف 
وسیعی از آثار نقاشی و مجسمه سازى )و هنرهاى دیگر( را در بر بگیرد که هر محدوده ى 
معنایی را که زمانی داشته )یا نداشته( از دست داده است. کمابیش هر اثر هندسی، تقریبًا 
بی پیرایه، نسبتًا تک رنگ، و عمومًا انتزاعی نمایی را روزى مینیمال نامیده اند. و برعکس، 
تقریبًا هر اثرى را که انگ مینیمال خورده، بی پیرایه، تک رنگ، انتزاعی و ... دیده اند، واقعًا 
هر جور که بوده فرق نمی کرده. گذشته از اینها نام هاى گروهی، مانند مینیمالیسم، نه فقط 
آثارى را که ممکن است فقط شباهت ظاهرى به هم داشته باشند در یک کاسه می ریزند، 
بلکه آنها را از آثار دیگرى که ممکن است فقط تفاوت ظاهرى با آنها داشته باشند جدا 
می کنند. تاریخ هنر از دهه ى 1950 بـه بعد پر است از این دستـه بندى هاى تـازه: نئودادا، 
آسـامبالژ، پـاپ آرت، انتزاع پسانقاشـانه و غیره. و اغلب، اثـرى که برچسبی خورده ــ 
در نقدهـا، در نمایشگاه هـا، در تاریخ هنر، در مطبوعـات ــ جدا شده و از اثر دیگرى که 
برچسب دیگرى خورده تفکیک شده است. کم پیش آمده که مفسران به وجود رابطه اى 
بین دو اثر در دو دسته ى متفـاوت پی برده بـاشند، گرچه شـاید خود هنرمنـدان از ابتدا 

متوجه آن بوده اند.
نام هاى دسته بندى هـا تقریبی اند، هم از جهت ارزش و هم از حیـث محدوده. قصد من 
در کتاب حاضر این نیست که از هنر مینیمال تعریف درست تر، یا دقیق تر، یا پایدارترى به 
دست دهم. نمی خواهم خلئی را با آثار هرچه بیشترى پر کنم. نقطه ى شروع حرکت من 
بررسی آثار پنج هنرمندى خواهد بود که در عمده ى گزارش هاى آن دوره به علت اینکه 
هنر مینیمال را به وجود آورده اند ستایش یا سرزنش شده اند: کارل آندره )متولد 1935(، 
دَن فْلِیوین )1933 ـ 1996(، دونالد جاد )1928 ـ 1994(، سُل لِویت )م 1928( و رابرت 
موریس )م 1931(. بـه گمانم آثـار این هنرمندان آن قدر وجوه مشترک با یکدیگر دارند که 
بتوان باهم در یک مقاله بررسی شان کرد. اما درعین حال شباهت هایی که می توان پیدا کرد 
زمینه اى می شود که تفاوت ها از آن سر برمی آورد. البته در مواردى تفاوت ها بر شباهت ها 

می چربد؛ و آن گاه کار هنرمند را باید جداگانه هم بررسی کرد.
کار این هنرمندان فقط نماینده ى شیوه اى دوره اى نیست که سریع آمده و رفته باشد و 
با تقاضاى فزاینده براى هنرهاى نوبه نو جاى خود را به شیوه ى دیگرى داده باشد. اهمیت 
تاریخی آن به گمان من در تحولی بنیادین است که پدید آورد، تحول در اینکه هنر چه 
شکل و شمایلی می تواند پیدا کند، به چه وسیله اى می تواند آفریده شود، و از چه مصالحی 
می تواند آفریده شود. و همچنان اهمیت خود را حفظ کرده است بدین سبب که بعد از سه 
دهه هنوز بسیارى از آثار هنرى با همان مصالح و همان وسایل ساخته می شوند، ولو همان 

مقصود یا مقصودهاى مشابه را برآورده کنند یا نکنند.
پیش از آنکه بررسی کار پنج هنرمند را آغاز کنیم، یک نکته ى دیگر را هم باید مد نظر 
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6     مینیمالیسم

که  ازاین رو همچنان  »وسواسی«.  »غیرعقالیی«،  »احساسی«،  شناخته اند:  برعکس  درست 
کسانی مینیمالیسم را مظهر »جهانی بدون گسیختگی، جهان وحدت یک پارچه« )کالپیت 
1990( شمرده اند، دیگران آن را »جهانی بدون مرکز، جهان جانشینی ها و جابه جایی هایی 
که هیچ مکاشفه ى موضوعْی متعالی بدان مشروعیت نمی بخشد« )کراوس 1977( دانسته اند. 
بنابراین مینیمالیسم را از سویی قابل قیاس با ضدفرهنگ دهه ى 60 پنداشته اند: »خدانشناس، 
از سوى دیگر، هنر وضع موجود، هنرى که  آندره؛ و  تعبیر  به  ماتریالیستی«  کمونیستی، 

افشاگر »چهره ى سرمایه، چهره ى قدرت، چهره ى پدر« )آنا شاو 1990( است.
این از دسته بندى ها. حال به این آثار توجه کنید: معادل هشتم )1966( و 144 مربع منیزیوم 

7
سل لویت، 

سازه	ى	مدوالر	کف،	1966،	
چوب رنگ شده، 

359/5×359/5×64/2، از 
بین رفته
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سل لویت، 
پنج	سازه	ى	مدوالر	)چینش	

ترتیبی	با	ضریب	پنج(،	
	،1972

چوب و رنگ لعابی، پنج 
قطعه، هریک 62×98×62، 

نمایشگاه ملی هنر مدرن 
اسکاتلند، ادینبرو
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