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هنر پژوهش ارشد كارشناس قلعه/ reza291@hotmail.comرضا

دهه60ميالدىدههاىمشحون
جنبشهــاى انقالبهــا، از
بيتليســم، مدنى، و سياســى
تاريخى ترورهاى هيپىگرى،
است هنرى جنبشهاى البته و
اجتنابناپذير تعاملــى ذكرشــده موارد با كه
آن بسيارى كه (LandArt) زمينى هنر داشتهاند.
به نيز آن جاى به و محيطى هنر معنــاى در را
بارآور دهة بالواســطة محصول مىبرند، كار
با (Environmental Art) محيطى هنر و است 60
استفاده، اندكىتغييردرديدگاهومصالحمورد
چون "كتابهايى : مىنشيند بار به 70 دهة در
(Kastner) كاســتنر اثر محيطى» و زمينى «هنر
كه مىكنند مطرح را نظر اين (Wallis) واليس و
پيدا تكامل محيطى» «هنر به بعدها زمينى» «هنر

.(www.greenmuseum.com) كرد"
از بســيارى توســط محيطى هنــر اصطــالح
صاحبنظــرانبهصورتيــكاصطالحفراگير
،(Eco Art) اكــوآرت كه گونهاى به مىرود، كار به
هنــر ،(Ecological Art) آرت اكولوژيــكال
اكوونشــن  ،(Earth Art) خاكــى هنر زمينــى،
و (Restoration Art) اعاده هنــر ،(Ecovention)
چتر زير را (Art In Nature) طبيعــت در هنر
افراد، از بســيارى گرچــه مىگيرد. خــود
به هم جــاى به را فوقالذكــر اصطالحــات
كه عبارتى از اســتفاده امــا مىبرنــد؛ كار
خاكى هنر از را مدرن و متأخر رهيافتهاى
به مىرســد، نظر به مفيد كند جدا زمينى و
رهيافتهاى اين به اشــاره براى دليل همين
مىشود. استفاده «اكوآرت» از معموًال متأخر
مجال ايــن در فضــا محدوديت دليــل بــه
مىپردازيم. محيطى هنر بررســى به صرفًا
هنر محيطى، هنر محيط، اجتماع، هنر، : كليدى واژگان

اكولوژيك.

چنين محيطى هنر ــف تعري در ترنر» «جين هنر ــه لغتنام در
اثر يك كه ــرض پيشف اين ــاس اس بر هنرى فرم " : ــت اس آمده
صورت به و كند غلبه آن ــراف اط معمارى تماميت بر بايد ــرى هن

آويخته ابژه يك به اينكه نه ــود، ش گرفته نظر در كامل فضاى يك
پيدا تقليل مىشود، داده قرار فضا يك درون كه چيزى يا ديوار به
به اصل در شد فراگير ميالدى 70 و 60 دهة طى كه ايده اين كند.
نيستند، نيز محيطى كه هنر قديمىتر انواع به و دورتر بسيار زمان
فرسكوهاى باستانى، گورهاى ديوارى ــىهاى نقاش به : بازمىگردد
بيننده كه باروك، نقاشىهاى كليساهاى و ــانس رنس هنر يا رومى
را معمارى ــازههاى س ــطح س كامل طور به و مىكنند ــه احاط را

. مىپوشانند...
ناهمگون بسيار بصرى جنبههاى از تعدادى شامل محيطى هنر
فضاى كه كند ــدا پي امتداد طورى ابژه ــود مىش باعث كه ــت اس
بتوانند بازديدكنندگان ــه ك ايده اين بگيرد. بر در را خود ــراف اط
اثر، توسط احاطهشدن با اينكه و ــوند، ش مجسمه يا ــى نقاش وارد
بيستم قرن دوم نيمه هنر در مىشوند، اثر از ــى بخش نوعى به آنها
و مؤثر عامل يك عنوان به ديگرى زيباشناسانه فرمول هر از بيش
.(Turner, 1996: 415-16) است" كرده نقش ايفاى يكپارچهساز
مادى گرايشهاى و صريح عقالنيت با هنرمندان ،70 دهة اوايل
ارزشهاى و بيرونى شكل از مجددى تعريف ،60 دهة آثار در غالب
آفرينشهنرى اوليه انگيزة داشتندكه باور همه ارائهدادند. درونىهنر
فعاليتهاى در بلكه مال، و مقام كسب يا گذرا سرگرمى تزئين، در نه
جهان با تماس در را مخاطبانش و هنرمند كه دارد ريشه پرمعنايى
كه بودند اوليهاى جوامع ــدان، هنرمن اين الهام منبع مىدهد. ــرار ق
بنابراين ــتند، داش طبيعى محيطهاى با نزديكى فرهنگى ارتباطات
مورد نكات كهنترين طريق از هنرى ــكلهاى ش تازهترين از بعضى

.(383 :1381 (اسماگوال، مىشد بيان بشر توجه
كه زمان ــان هم يعنى گرفت، نضج 60 ــه ده در محيطى ــر هن
محيطى هنر ــد. ش متولد نيز (environmentalism) محيطگرايى
طبيعت نه مىداد، ــان نش را طبيعت به ــت بازگش چيز هر از بيش

و  محيط از ــترشيافته گس ديدگاهى بلكه گذشته، قرن ــتايى روس
زيستى و فرهنگى روانى، اقتصادى، قواى كه نقشى به نسبت آگاهى
بسنده طبيعت نمايش به تنها محيطى هنرمندان دارند. ما حيات در
را زمين و طبيعت با متقابل كنش و تجربه زيستن، بلكه نمىكنند،
است. شده هنر سنتى مالحظات جايگزين بينش اين كه برگزيدهاند
روشهاى يا خام مواد موضوع، نه محيطى، هنرمندان مشترك وجه
آفرينش از گستردهتر ديدگاهى به ــان تعهدش و آنها عالقة بلكه كار،
.(385 :1381 (اسماگوال، است خويشتن كشف راه اين از و هنرى

شرايط» و «وجود خود مقالة در (Robert Irwin) ايروين رابرت
ــد باش ــته داش خود محيط با مىتواند هنر كه را رابطه نوع ــار چه

: است كرده طبقهبندى
ارتباط طبقه اين ــار آث : (Site dominant) محيط بر غالـب

ندارند. اجرايشان محل با خاصى
لحاظ از ــار آث اين : (Site adjusted) محيـط بـا همسـاز
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دارند. مطابقت محيط با جاىگذارى و تناسب مقياس،
ذهن در ويژه ــى مكان در ارائه براى را ــر اث هنرمند ابتدا از ــه گرچ : (Site speci!c) محيـط ويـژه

مىدهند. ارجاع هنرمند پيشين) (آثار كارنامه به محيط ويژه آثار باز اما مىپرورد،
محيط از را ــرنخهايش س همه هنرى اثر طبقه اين در : (Site conditioned) محيط به مشـروط

مى گيرد. اطراف
بين رابطة محيط. به مشروط يا ــد باش محيط ويژه بايد يا محيطى هنر ايروين، ــيمبندى تقس به توجه با
ــت. اس هنر و محيط پوياى ماهيت دليل به اين كه ــت اس صيرورت حال در دائم طور به هنرها و محيط
علمى و اقتصادى سياسى، خاص توجهات و مذاكرات رأس در امروزه هوا و آب و محيطى تغييرات محيط،

است.
دامنه كه كردهاند تالش محيطى» و زمينى «هنر ــوان عن تحت خود كتاب در «واليس» و ــتنر» «كاس
محيطى هنر دامنة دارند؛ ــى آگاه كار اين ــوار دش و لغزنده طبيعت از گرچه كنند، ــخص مش را هنر ــن اي
ويژه  مجسمهاى پروژههاى قبيل از مواردى مى گيرد. بر در را جهانى جنگ از پس هنر از گستردهاى تنوع
مىبرد، بهره جديد فرمهاى ــق خل براى مكان در موجود مصالح و مواد از ــه ك (site-speci!c) ــط محي
فعاليتهاى مىآورند؛ طبيعى محيطهاى به مشابه اهدافى با را غيرطبيعى و جديد ــياء اش كه برنامههايى

. ... و طبيعت در آگاهانه و جمعى دخالتهاى مى گيرد؛ انجام طبيعت در كه زماندار منفرد
: مىكند مشخص محيطى هنر گسترش در را مجزا مرحله سه (Tufnell) تافنل خالصه، طور به

عنوان به دماريا، والتر صاعقه» «دشت تا النگ ريچارد راهرفتن» حاصل «خطى از 1967-1977 دورة 1
تفكر پذيرفتهشده و جاافتاده روشهاى مجدد ارزيابى همچنين فوقالعاده، نوآورىهاى از ــار سرش دورهاى

هنر. در جديد كامًال فعاليتى زمينه گشودن و هنر و طبيعت چشمانداز، باب در
اثر : از ــت اس عبارت دوره اين ــاخص ش آثار ــيد. كش طول 80 دهه پايان تا 70 دهه اواخر از كه دورهاى 2
،(King County Symposium) كانتى كينگ گردهمايى براى 1979 در موريس رابرت عنوان بدون خاكى
با (Beuys) بويز 1982 ــال س اثر و مقابله»، يك : گندم «مزرعة عنوان با دنس اگنس 1982 معروف اثر

آلمان». كاسل در بلوط درخت 7000» عنوان
مسائل با بيشتر درگيرى شاهد دوره اين دارد. ادامه امروز به تا و شده آغاز 90 دهة اواخر از كه دورهاى 3
از مهمى بخش اكولوژيك هنر ــت. اس بوده محيط و اجتماع هنر، بين روابط بازآزمايى و محيطى ــت زيس

اول،  : مىدهد تشخيص سوم مرحله در را خالقانه رهيافت سه تافنل است. متأخر پرفورماتيو محيطى هنر
نمادين هشدارهاى ارائه دوم، موجود، مشكالت براى خالقانه حلهاى راه ارائه و محيطى مسائل بر نقدى

ساده. مشاهده رهيافت سوم، و موجود وضعيت باب در شاعرانه تأمالت و
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