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خاستگاه این نگاه را در  .دنکار دار -و -هاي سیاسی و نقد فرهنگی سر آثار شما اغلب با دوگانگی: دورته شون ●

  ؟نیداشاره ک روید، بیشتر به سراغ آن میبه موضوع خاصی که توانید  دانید و آیا می کجا می
مستلزم  زیرا فرهنگ همواره. دي استافرهنگ همواره انتق. اي است از دیدگاه من چیز مسخره» نقد فرهنگی« ي واژه ○

مجادله و گفتمان  یک جوراز  خود  - به -  نتیجه این امر خود است، در یخاص بافتاريِ گرفتن در چارچوبِ تعریف و جاي
  .کند حکایت مینتقادي پیچیده و ا
پردازم که چگونه یک  می مانند اینمن به مسائلی : وجود دارددر بیشتر آثارم  ،تعریف و بحث از فرهنگ ي این دغدغه

و ارتباط برقرار  تعاملچگونه ما دهد، اینکه  خود را در جامعه جاي می ابزارهاي تصویري هنر،طریق   خاص از فرد
 ي ، که نه تنها براي من بلکه براي گسترههستیِ من استدهم که فراتر از  ین من کاري را انجام میبنابرا .کنیم می

هایی بسیار سنتی  رسانه بامن . مردم را خسته کنم ،خود کاويِ خواهم با روان من نمی. تري از مخاطبان نیز معنا دارد وسیع
. روش فلسفی یک جورار بسیار بزرگ شهري، یا حتی یک بافتچارچوب کنم، اما در  مانند طراحی و مجسمه کار می

. کنم ي تولید میچیز ،ادراك خود ي زیرا من با توجه به شیوه -  هاي مختلف وجود ندارد راي من، هیچ مرزي بین رسانهب
در  تماتیکی خود ي دغدغه براي بیاناي است که من  همان شیوهحدودي   آن کار کنم تا دراي که  بنابراین انتخاب رسانه

اي از موضوع  حامل جنبه حاال دیگر، شده و مصالح انتخاب ي براي من رسانه. ام برگزیدهچارچوب یک اثر هنري خاص 
  .اند شدهمورد نظرم 

  .سیاسی دارید- خاصی به موضوعات سیاسی یا اجتماعی ي عالقهرسد که شما  به نظر می ●
چگونه یک فرد « هایی مانند اینکه پرسش. کار دارد  - و -  خود با موضوعات سیاسی سر - به -معتقدم که آدم خود ○

شناسی وجود  چیز مرتبط با زیبایی عدي سیاسی در هرو به باور من ب. شوند سیاسی محسوب می  »موجودي آزاد است؟
  ه عملب. آن را کنار بگذارمشناسی را به چیزي سیاسی ترجمه کنم و بعد  خواهم به سادگی زیبایی که، نمی چند هر .دارد

کاري  بروند و اعتراض کنند اماخواهید آموزش بدهید، از مردم بخواهید تا  اگر می. اعتقادي ندارم» سازي شناسی زیبایی«
اي سیاسی شود، و برعکس، آن هم بدون اینکه چیزي  تواند جایگزین بیانیه یک اثر هنري هرگز نمی. به هنر نداشته باشید

مردم را تربیت کند و نوعی شعور و ادراك از سیاست به  تواند ی است که هنر میاما بدیه. رودندر این بین از دست 
، موافق نیستم -یعنی هنر و سیاست -من با جداسازي کامل این دو حیطه. ست چیزهافراتر از این اما هنر . وجود بیاورد

  .سیاسی را بدون هنر تصور کنم آگاهیتوانم  نمینیز از سوي دیگر 
این عالقه از کجا . پردازید سائلی مرتبط به موقعیت سیاسی و پیشرفت فرهنگی خاورمیانه میم به مآثارتان مدادر  ●

  کند؟ به خود جلب می را خاصی نظر شما ي نشات گرفته و آیا جنبه
این منطقه  ي اي بسیار شخصی وجود دارد که باعث توجه من به خاورمیانه شده است، و چیزي نیز درباره جنبهقطعا  ○

که گاه  آنها  ها یا رویارویی فرهنگ برخورد فرهنگ: هاي کلیدي در آثارم همخوان است با یکی از دغدغهدارد که وجود 
چیزي  ،ها را به هم نزدیک کرده دو فرهنگ متفاوت که آدم ي تجربه. گیرند آیند یا از نو شکل می به وجود میکشورها 

شوند،  با هم جفت میها چگونه  تجربه اینکه فرهنگ. اهدش بودمآلمان ش ي در اتحاد دوبارهاست که من با چشمان خود 
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من خود با آن این چیزي است که  ،کنند جنگندند و بعد با هم ارتباط برقرار می روند و می کلنجار میبا هم چگونه 
از نظر من یل که ، به این دلتوجه بوده من کامال جالب رقیبان فرهنگی همیشه براي خودکار داشتن با  -  و - سر. ام زیسته

و شدنی  ترجمه هاي جنبه. اندیشی وادارد- به خودو تواند من را از میان واقعیتی عبور دهد  می کهاست چیزي ویارویی ر
 افتد وقتی شما اثري هنري  چه اتفاقی می. رانند ها نیروي مهمی هستند که من را در کارم به پیش می فرهنگ ي یابنده انتقال

هاي  دهید؟ رویارویی کنید و آن را در درون یک بافتار فرهنگی کامال متفاوت قرار می ه جاي دیگري منتقل میرا ب
دوست ندارم این ، خواهم گفت که نظر من را بخواهید، اما اگر شوند شده منجر می هاي تعریف تفاوت یندفرهنگی به فرا

شدن به  ، به عنوان یکی از پیامدهاي منتقلام را تجربه کرده ییمن تبعید و تنها. را در دو مقوله منفی یا مثبت جاي دهم
بسیاري از . ام به این موضوع تبعید و تنهایی پرداخته ادوارد سعید ي در اثري از من درباره. یک بافتار فرهنگی متفاوت

ها و  با تکیه بر نظریه یدسع 1.بوده است رباخئاریش اویکی از آموزگاران او یک یهودي آلمانی با نام که  دانند نمیمردم 
  .پردازد و غیره می کاشانه، تبعید - و-  رفتن خانه به از دست رباخئاوهاي  نوشته

درك  هماندریدا و  سعیداشتراك  ي نقطه. خلق شد 2009نام دارد که در سال  2کل دنیا تبعید استمن  عنوان این اثر
کامال  ي این مساله ي راهی که من براي ترجمه. ستا  شرط الزم هویتبه عنوان  3کاشانه - و-  خانهن داد غم از دست
کل دنیا تبعید « در هر دو حلقه، من عنوان. اي یکسان بسازم عروسی با اندازه ي حلقهست که دو ا اینام  فلسفی یافته

وقتی شما حلقه را به دست . ها عبارت را در داخل حلقه در سطح بیرونی و بقیه 4»کل دنیا« -ام را حکاکی کرده» است
   .)1تصویر ( زدودن چیزي از ذهنتان نیز هستشود و به شکلی این مظهر آرزوي  کنید، دومین بخش جمله ناپدید می می

 »یدتبع« توان از کند که نمی اثر به این نکته اشاره می ، این جابجایی و آوارگیو معناي هاي فرهنگی  با توجه به رویارویی
 و به بپذیریمآن را  عتراف کنیم واوجود انکارنشدنی تبعید به بنابراین پیامد این امر یعنی اینکه ما مجبوریم . گریخت 

یک براي ما باید پذیرش تبعید به عنوان وضعیتی وجودي، به این معنا نیست که ، این وجودبا . تبدیل کنیم پربارچیزي 
بلکه، حاکی از این است . تش بزنیم یا یک فرهنگ را جایگزین دیگري کنیمآ - و-  آمیختگی اجباري فرهنگی به آب جور

هنر قطعا از ابزار الزم براي  .مرتبط کردن چیزها غلبه کنیمدشمن به عنوان تنها راه  - یا - شده دوست تثبیت تقابلکه ما بر 
  .ستا برخورداربه جریان انداختن چیزها و میانجیگري در چارچوب این بافتار 

  

                                                   
  1 - )1957-1892( Erich Auerbach، و در  ه استانبول مهاجرت کردب 1930 ي دهه زاده برلین، که در منتقد ادبیادیب و  اریش اوئرباخ

  .ریخت  جا سنگ بناي مطالعات رمانس را پی آن
  

2 Mundus totus exilium est 
3 Heimat 
4 Mundus totus 
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   1تصویر

  
عروسی به عنوان یکسان  ي حلقهدو . به شراکت است آن ي بالقوهي  البته همان اشاره ،در این اثر ییدیگر معنا ي الیه

آرمانی که در  ي اگرچه، ما براي رسیدن به نوعی انگاره. گرانه است ، چیزي غیرواقع مشابهو کاراکتر نمادي از دو فرد 
  .کنیم می، از هیچ عملی فروگذار نذهنمان داریم

  .اید هتساخ 2009نام دارد که در سال  »و مالیخولیا ماتم«دیگري که شما از این موضوع استفاده کردید،  اثر ●
بیندازد و   راه به اهللا رامنالی در ی خواست بی میچارلز اسچه  2007در سال . دعوتی بود که از من شد ي این اثر نتیجه ○

، و رویارویی واقعی من با خاورمیانه این اولین. کردمي باختري  انهکر سفري بهنتیجه من اول  در. من را هم دعوت کرد
-بنابراین رفته .شنیدم میمردم از زبان دیدم یا  شوکی حاصل واقعیت زندگی روزمره که من می یک شوك واقعی بود،

براي . بدهمنشان  احتمالی یواکنش ،این مسافرت خود در توان نسبت به تجربیات رفته به این فکر کردم که چگونه می 
یا تقابل کشیده  /شما خیلی راحت به سمت این یا آن مشکل من این بود که . کردم مدتی طوالنی، احساس درماندگی می

 يِ انگارانه ساده طرحِگونه که گفتم، من با این  همان. طرفدار و یا مخالف نیروهاي سیاسی باشیدباید اینکه شما  - شدید می
  .دوست یا دشمن مخالفم

شمار  دسترسیهودي را در  - شییروانکاو اتر سیگموند فرویداز  اي نوشتهبه این ایده رسیدم که  پس از یک سال،
ارتباطی مستقیم پیدا ا زندگی خود من قضیه ب ، اینهمبار این . بدهم  مخاطبان در نوار غزه و کرانه باختري قرارزیادي از 

و  ماتم  با عنوان) آر دي جی( در جمهوري دمکراتیک آلمان 1982ر سال اولین بار د این نوشته، از این جهت که کرد می
به درمان قربانیان شکنجه  که روانشناس فلسطینی ،مزاوه جهادا ب، روع کردمشکار را این وقتی . منتشر شده بود مالیخولیا

در این نوشته کند، زیرا  ا میکار هر روزه او با بیمارانش ایفنقش مهمی در  فروید ي نوشته .صحبتی داشتم ،پردازد می
هاي  به ترسیم واکنش فرویدها وجود دارند و  یتصانواع مختلف شخ. شود پرداخته می ماتمفقدان و  ي بیشتر به مساله

آن به . رفته بتواند بازگردد از دست ي یعنی اینکه ابژه هراس از به اصطالح مالیخولیا. پردازد متفاوت به یک فقدان می
تواند بر این فقدان غلبه کند و آن را به عنوان نوعی  آدم مالیخولیایی نمی. است کنار آمدهبا غم فقدان  اصطالح عزادار

  .بینم عامل انتحاري میتوازي با  یک جورجا  این ربه شکلی، من د. بیند میوار  شیفته - خود اعتنایی بی
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 زباناي از آن را به  ترجمهمن حتی . شوده عربی ترجمه بتا دادم ترتیبی را انتخاب کردم و  و مالیخولیا ماتم بنابراین من
  .رادیویی آماده کردم اي برنامهبراي  اهللا راممحلی 

هاي محلی  زبانو  شده پذیرفتهعربی زبان تنشی بین  - با کمال تعجب - دریافتم که ها کار می کردم، وقتی روي این ترجمه
دقیقا به این مساله » ؟ندتچرا اعراب آزاد نیس« ، با عنواناك الکانژ، شاگرد مصطفی سافوآناز  اي در نوشته. وجود دارد

شد و معیار زبان عمدا و آگاهانه شده،  زبان عربی پذیرفتهکند که  اش این نکته را مطرح می رسالهاو در . شود خته میپردا 
و  تحقیر میل شدیدي برايحاکم  ي طبقههم به این دلیل که آن . نشدحمایت هاي محلی  زبانهیچ نوع فرم مکتوبی از از 

ان به وجود نیاوردند استعمارگربال را کند که این  آدم کامال حیرت می .روشنفکران مستقل داشتاز سرکوب یک طبقه 
 مختلف، طبقات هاي محلی زبانهاي نوشتاري  با سرکوب کردن قالب. گیرد از خود جوامع خاورمیانه نشات میبلکه 

 همینبه ویژه به دلیل . کردند مرا مستحک شانساختارهاي قدرت درنتیجه اعمال کردند وبر زبان قدرت خود را حاکم 
  .ترجمه شودزبان محلی یک به  فروید ي نوشتهیبی دادم تا آن تبود که تر یشینهپ

  واکنش مردم چگونه بود؟ ●
پرسیدند که  بسیاري از مردم از من می. خارجی داردبود که آن ترجمه وجود نکته پذیرش این  انخستین واکنش صرف ○

 سفردر فلسطین هایی  گاهی براي برگزاري کالس -از-  ره مزاوه. شناختند را نمی فروید اه هستم، چون آن فرویدآیا من 
هاي   نوشته ي همه. ه نبودهنتیج کند، پس کار من بی هاي خود استفاده می کالس راو حاال دارد از ترجمه من د. کند می
من، براي  طرحدر  .هاي بسیاري دارد فرانسوي بودند، که متاسفانه غلط ي اساس نسخه بر عربی به فرویدشده  مهترج

جایی که من زبان  از آن. پیدا کندتداوم این کار امیدوارم . ترجمه شد ،آلمانیآن، یعنی نخستین بار نوشته او از زبان اصلی 
بنابراین . داشتهبازخوردهاي متنوعی  هرچندکه. بخور بوده یا خیر-  دآن ترجمه به درندارم که  خبردانم،  عربی نمی
  . بهانه و نقطه شروعی باشد براي تداوم این کار- ایجاد کندبیشتري تحول بتواند این اثر حتی امیدوارم 

سالیان سال غرب . ست ا اي تصورات کلیشهکلی ادراکات و  ي همان ایده ،شماست ي که دغدغهرایجی  ي مساله ●
ینال شارجه، با  براي هفتمین بی )2تصویر ( 5درآمد پیشچیدمان شما در . تصویر کرده استبه شکل معینی شرق را 

مفهوم تصورات به شارجه، با   -  شوند میها آویزان  کنکه در بال ها رخت بند -ایتالیا اي ر کلیشهیتصو نوعی قالتان
  .اید بازي کرده اي کلیشه

پردازم، آن هم وقتی که چیزي به بافتار جدیدي منتقل  می» ها نقل قول«« ي به مسالهمانند بسیاري از آثار دیگرم، من  ○
براي  درآمد پیش. ام شهر پرداختهی و ساختارهاي ایگر در این اثر به مفاهیمی مانند شهرياز سوي دیگر، من . شود می

 مترین نکته برای جالب .از من خواسته شد تا اثري هنري براي فضاي عمومی بسازم. ال شارجه ساخته شدین شرکت در بی
کنند  اش می بازآفرینیاي  به گونهو  کنند حسوب میمآرمانی  يا نسخهرا  اییگر بود که مردم تصور اروپایی از شهري این

در   هاي خیابان چراغبا تقلید از طراحی آفرینی این باز. در اروپا نیست زندگیمناسب از وضعیت واقعی  یبازتابکه حتی 
پردازید تا باین ایده که شما به نقل یک طراحی تصویري . توان در پاریس یافت را می شان شود، که اصل غاز میآاروپا 

همان چیزي است که من سعی کردم در اثرم اجرا کنم، بنابراین  ،التر را انتقال دهیدانمادگرایی معین و معناي ویک جور 
. عادي استاند بسیار  ه کشیده شدن ساختمان آبه  مانها که از این ساخت رختبند جا منظره آن  در آن. به ناپل سفر کردم

                                                   
5 Ritornello 
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ها را به من  نآخواستم ها را زدم و  تک خانه تک درِ. ها و غیره ها، لباس رخت بندآوردم، آن اشتم و دهمین را بررفتم و 
نتیجه   یک شلوار بیشتر ندارند و دربرخی دیگر به من گفتند که . ها این چیزها را رایگان به من دادند برخی. بدهند

با جابجایی این این اثر . بودم همحله تبدیل شد آنپیشانی سفید در  گاومن قطعا به . آن را به من بفروشند دنتوان نمی
. ها ممنوع است ها براي خشک شدن در خیابان ساکه در شارجه آویزان کردن لب خبر نداشتمدر ابتدا، . ساخته شد مصالح
به نظرم با مدارا با این قضیه برخورد کردند . زنانه را هاي زیرِ ها را آویزان کردم، حتی لباس انواع مختلف لباس و من

  .سرساز تبدیل نشدده یک اثر هنري دربو اصال . ودچون یک کار هنري ب

  
  2تصویر

  به آن واکنش نشان دادند؟ طورمردم چ ●
و بعد . پرسیدند این اثر از من می ي را دربارهها  سوالکردند و انواع  من را براي صرف چاي دعوت می دارها مغازه ○

این . گذاشته شده بود راه رفتند در زیر جایی که این اثر کاراي  کره ي مدرسه یک آموزان دانش. هاي شارجه آمدند پلیس
در . هاي دیگر را مطرح کند تقلید کردن و نقل قول از فرهنگ ي ایدهخواست  نبود، بلکه میکسی  تحریک کردناثر براي 

کردند که در اروپا  شارجه باور نمی اما بسیاري از مردم در. اي از فقر نیز هست نشانهها  ناپل، این طرز خشک کردن لباس
به تفکر و پرسش از کردند مردم شروع  -خواستم رسیدم در پایان، به همان چیزي که می. هم فقر وجود داشته باشد

  .خورند؟ این همان دغدغه من بود اند و به چه دردي می این چیزهایی که شما را احاطه کرده از کجا آمده. ادراکاتشان
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                                                                                     3تصویر

  
را آهنگساز  میِتمی عودهمیر س در جایی،، شما Escalier du Chant تان با عنوانجدید هاي طرح ی ازدر یک ●
وجود  میمیت عودهکار  ي چه چیز خاصی درباره توضیح دهید و اینکه طرحماهیت این  ي درباره. کار گرفتید به

  ؟که نظر شما را به خود جلب کرد داشت
○ Escalier du Chant ) پلکان . آلمان است در مونیخِه هنر مدرن زمو واقع دریک مکان آوازخوانی ) 3تصویر

آن فضا یک موزه نظر  زا. فضاي نمایشگاه نیست وگذاشته شده، چون جز کناربخشی از موزه است اما، در عین حال، 
 ر واقعیتدچند، هر. دهند شوند و تعامل انجام می ایستند، جمع می ، جایی که مردم میکردن است دیداربراي  مکانجور 

پی رسیدن به چنان چیزي  من دقیقا در طرح. کنند ایستند و با هم تعامل برقرار نمی مردم نمی. افتد چنین چیزي اتفاق نمی
   6.»آگورا«  ري کهن ازیتصوبود، تبدیل کردن پلکان به چیزي مانند 

یک رویداد خاص سیاسی  ي اي درباره دعوت کردم تا ترانهآهنگساز  12من از . حدودي ساده است تا طرحخود این 
ها را  من هم این آهنگ. ساختند اي هنري براي یک ماه خاص می قطعهر تن از این آهنگسازان اهر ماه، سه یا چه .بسازند

درنگ شروع به  پوشیدند، بی که به صورت رسمی لباس می خوانندگان اجراکننده،. جرا  کنندها را ا دادم آن گرفتم و می می
، انجام رسید کاري که براي تفسیر اثر مناسب به نظر می ایستادند یا هر می کردند، اطراف پلکان حرکت میدر خواندن و 

                                                   
  .م -گرفت ر مینوعی فضاي باز که در یونان قدیم براي بازارها و دیدارهاي عمومی مورد استفاده قرا -  ٦ 
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آخر هر  ي یکشنبه - کردیم تاریخ را اعالم میما فقط . براي بازدیدکنندگان از موزه، این نوعی غافلگیري بود. دادند می
حق انتخاب را به خود آنان من  7.نگ چهار یا پنج بار در طول روز اجرا می شدههر آ. اما تاریخ دقیق اجراها را نه - ماه

یاسی ه آن را ساینک. تر همگانیتر اجرا شود یا  د و آیا باید آهنگی شخصیاجرا شو  آهنگ دادم که تصمیم بگیرند کدام
توانست چیزي باشد که حتی در اخبار نیز انعکاس داده  بنابراین می. به خود آنان بستگی داشتنیز کنند یا نه محسوب 

در یک روز  وظیم نصدا ت 1- 3متشکل از براي یک گروه کر بدون ساز  اي ترانهاین بود که خواستم چیزي که  تنها .نشود
هاي متفاوتی در  در زمان ترانهاین . در یک روز خاص خبري خوانده شودانند اینکه درست م خاص در ماه اجرا شود،

 بلکهنبود این اثر در بافتار شهري جاي دادن قصدم فقط . شد می عرضه مخاطبنیز به  ها متن ترانهروز اجرا و طول 
. کارکرد داردها  در آنموسیقی رجمه شود که تواند به ساختارهایی ت خواستم بگویم که چگونه یک موضوع سیاسی می می

آهنگسازانی بود که من یکی از   سمیرتوان با موسیقی بیان کرد؟  اي را می چنان درونمایه درونی ي هایی از رابطه چه فرم
یی و سیاسی، جغرافیا- هاي متنوع اجتماعی هایی با پسزمینه آدم داشت  که امکان تا جایی خواستم میعوت کردم، زیرا د

و . خلق کنمزیرکانه  و انهگفتمان کامال روشنفکر یک جورخواستم  از سوي دیگر، می. کنم طرحرا درگیر این  فرهنگی
و یا اي را بیان  ایدهتوان  میه چگونه ککنم  مطرح میکنم، این پرسش را  می مرتبطمفهوم فضا  هاین نگاه را بوقتی 

  . تقویتش کرد
از یک سو،  -آید اصلی شما به وجود می ي زیستی بین دو دغدغههم یک جور طرحاین  رسد در می به نظر ●

فضاي عمومی و اینکه  ي ، هویت فرهنگی و برخوردهاي فرهنگی، و از سوي دیگر، جنبهیپرداختن به مسائل فرهنگ
  .اشغال و از آن استفاده شود

شود که  کشیده می هایی جنبهن معیجواري  خود بحث به هم-  به-  آید، خود وقتی حرف از فضاهاي شهري به میان می ○
عمومی و فرد در  خصوصی با امرِ تقابل امرِدو نگاه اصلی و متضاد، همان . یندها کشمکش رآغازگد و نساز فضاها را می

اریم، دکار -  و-  گردند، بنابراین وقتی با فضاهاي شهري سر می هاي کشمکش بر سایر چیزها به این زمینه. برابر جمع است
داشت که براي اولین   توان فضایی آیا می: مندم هعالق چنینی اینهایی  من به پرسش. نظر بگیریم  ها را در مهم است که این

ساختارهاي تثبیت با اشغال یک فضا، را بگیرد؟  يچیزي همواره جاي چیز دیگر، یا بار کسی یا چیزي آن را اشغال کرده
 8صاحب زمین بی ، با عنوان2000هاي خود در سال  طرحکنیم؟ من سعی کردم در یکی از  یرا رد مچه کسی  ي شده

. است طرح پیشنهاديو هنوز هم فقط در حد یک  ،گاه محقق نشد هیچاین ایده البته . به این مسائل بپردازم) 4تصویر (
 کامال قانونی و قابل وضعیتیک جور با  ،اعالم کنمصاحب  بی یزمینفضاي معینی را  در یک شهر، ست کها یناایده من 

  .یدشو می هایی نهفته که شما با آن روبرو من در تناقض ي عالقه .ثبت کنمدگرگونی آن را  یندو تمامی مراحل فرا ،اجرا 

                                                   
  :اند دسترس  ها در این سایت در متن تمام این ترانه -  7

www.escalierduchant.org 
  

8 Exterritorial 
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                                                                                                                                                                                                                 4تصویر 
                                                                                                                             

شاید بیشتر سازد و  آن را می که هستیِ استوار استدي االیه و ابع-  هایی چند و بر شالوده شده سازماندهی فضاي فیزیکی
  .دار در فرم مادي باشد قعا هستیمفهوم است تا اینکه چیزي وایک جور 

انجام  آلمان آن کنیسه در الیپتزیگ دریادبود بناي چیزي است که براي آن شبیه آن  طرحرسد این  به نظر می ●
  .دادید

. نداحب تبدیل کنص بیفضاي  یک جوررا به  کنیسه زمینجاي یک بناي یادبود، ه د کردم که باپیشنهدر الیپتزیگ  ○
آن  یا در وضعیتجابجا توان چندان راحت فضایی را  نمیرغم خواست یک فرد براي چنان کاري،  علیمعلوم شد که 

صاحب به  یدر گذشته، فضاهاي ب. کاري از شما ساخته نیستشود که  چنان پیچیده می اغلب  ،شرایط. کردایجاد  يتغییر
صاحب  یب ي گوانتانامو یک منطقه. اند شان را از دست داده ها این داللت ، آن امروزه. معناي حفاظت بودند، مانند یک معبد

  .یابیم که با تناقضات متعددي روبروییم می اندیشیم، در صاحب می یهاي ب مانند زمین مفهومی بهنتیجه وقتی ما  در. است
. تا مخالفت با یک نظام موجوداست مبادله مذاکره و  یندفراکارکرد چگونگی  ي کاوي درباره-  و-  اما براي من بیشتر کند

پذیرند و برخی دیگر خیر؟ چه  چرا برخی چیزها امکان. شرایط کشمکش معطوف استها به  حل راهجاي   نگاه من به
شده  فضاي حفاظتیک جور ،  صاحب با هیچ منع قانونی یفضاي بکنیم  فکر میکند؟ چرا  چیزي این هستی را مقید می

براي پرداختن  فضاي غیرمحافظت شده بدانیم؟یک جور گونه نظام حقوقی را باید  بدون هیچکه فضایی   حالی  است، در
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و  مذاکره یندزمان فرافضاي آرمانشهري را براي  نتواند ای کمال است، زیرا می-  و-  اي تمام به چنان موضوعی، هنر وسیله
  .خلق کندو احتماال حتی فراتر از آن مبادله 

  ؟آگاهی براي فضایی عمومی و محیط انسانی ک جوریپردازید؛  د تفکر میینافر یک جورآیا شما به  ●
  اثري با عنوان - گذاریم ام که چگونه ما بر فضاي عمومی و محیط خود تاثیر می مساله پرداخته نبه ای مدر یک اثر دیگر ○

اي براي یک پارك در  از من دعوت شد تا مجسمه. 2000در سال  ها براي درختان کبریت ،ها درختان براي کبریت
کباب  دیگري چادر زدن و ، یکیگذران وقتتفریح و اصلی مردم این منطقه براي  دو فعالیت. شمال گالسکو بسازم

مسوالن پارك دارند مناظر ست که  ا این مردم دانست این ي واقعیت مهم دیگري که باید درباره. درست کردن است
 مانند آن مناظر اسکاتلندي طبیعی ي منظرهیک جور بار دیگر کارند تا  درخت میکنند و  طبیعی را از نو طراحی می

بازآفرینی زنیم، اول  دو چیز حرف می ازبنابراین ما داریم . وجود بیاورند به هاي چاپی قرن نوزدهم کتابموجود در 
ین رخیزت درست کردن در یکی از باران تفریحی کباب عملدوم که ممکن است اصال وجود خارجی نداشته و  اي منظره

از . جنگل بریده شده بودند ازبراي درست کردن منظره درختانی را درخواست کردم که  ،طرحاین من براي . مناطق اروپا
آن مقدار چوبی که من . فروش باشند - و-  هایی ضدآب بسازم که در پارك قابل خرید خواستم کبریت آن مصالح، می

  .آمدند میپارك  بههایی بود که براي کباب درست کردن  آدممصرف مورد نیاز  ي ا به اندازهخواسته بودم دقیق
از درختان زیادي را رفت،  کباب درست کردن به کار میدر مکانی که براي تا جایی که امکان دارد  گفتماز سوي دیگر، 

من این بود  ي ایده. ي اطرافشان درگیر شوند منظرهشکلی فعال در تغییر   به این شکل من مردم را واداشتم تا به. نو بکارند
 بدیهی. گذارد گرایی بر منظره تاثیر می بود و چگونه مصرفتوان بخشی از تغییر یک منظره و فضا  که بگویم چگونه می
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 .مپرداخت مان ر آن بر محیطیگرایی و تاث اقتصاد و مصرف ي مسالهبه  ،کار اینست که با  ا

 
   5تصویر
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  .پردازید میمبادله د مذاکره و ینبا یک نظام، بیشتر به فراآشکارا مخالفت به جاي شما  ●
گونه که شما نیز با  هماندرست کند،  خود از وجود شخص دیگر حکایت نمی- خودي - به ،چیزیک  ي مذاکره درباره ○

ی را مورد من آن شرایط. دهیدبتوانید خودتان و چگونگی رفتار و عملتان را مورد نقد قرار  می. کنید ه میرخود مذاک
گیرد؟ و من به  شدن در چیزها از کجا نشات می سهیم میل. شوند دهم که در چیزها سهیم و فعال می سوال قرار می

ساز به  کنیم حتی با اینکه ممکن است از لحاظ اخالقی مساله امیالمان را ارضا می ،اه از طریق آن نگرم که هایی می وشر
براي یک  را )5تصویر ( آپولو. ام به این مساله پرداخته ،2009در سال  آپولو نوانمن در یکی از آثارم با ع. نظر برسند

مردم . ها پوشیده شده بود ینهآیک قفس مدور ساختم که کامال با . ساختم بیجمانز وان بیونینگر ي فضاي عمومی در موزه
هاي بسیاري با آن  اثر کردند، و آدم ر خوبی از اینامردم استقبال بسی. در آن فوتبال بازي کنندآزاد بودند وارد آن شوند و 

داد مردم  اجازه میرغم ویژگی جالبش که  رسید، علی در نگاه اول، شبیه یک زمین بازي به نظر میاین اثر . درگیر شدند
نوعی موقعیت اجباري او قفس  در قفسکرد،  قضیه فرق می نیومندر مورد . ها به خودشان نگاه کنند در آینه ،در داخل آن

خلق از  یومننهدف  بنابراین با اینکه. خواستم چیزي سرخوشانه خلق کنم بلکه می. ، اما من هدفم چنان چیزي نبوداست
بود، اما من چیزي سرخوشانه را جایگزین این فضاي دوم  احساس کالستروفوبیکیک جور قفس، ایجاد  در قفسآن 

  .کردم
به این ي شرکت کنند، زبنابراین اگر مردم تصمیم بگیرند در یک با. کند ما را محدود می، قفس شواقعیت این بود که

شود تصمیم بگیرد که در این بازي شرکت  نتیجه فرد مجبور می اند و در تن دادهها و قوانین  محدودیتبه معناست که 
  .کند که اعمالتان را مقید می چیزي استه یقفس در این بافتار شب. هکند یا ن

ممکن است با عرضه در نوعی بافتار بین المللی، نه تنها  حور مانند آثار شما،م-زبانهنري آثار کامال مفهومی با  ●
روندها و رفتارهاي  ی،هاي بیان شیوهبا مانع زبان بلکه حتی با نوعی مانع فرهنگی روبرو شوند، زیرا هر فرهنگی 

شما چگونه با این مساله کنار . ان دیگري ترجمه کردها را به هیچ زب خاص خود را دارد، که شاید نتوان آن
  آیید؟ می
بازتاب توانم فرهنگی را بدون  واقعا نمی. اش را ببیند شده تواند تصویر منعکس می آپولو يها آن آینههرکسی در  ○

یک اساس  بر یهاي بیان من به فرمبلکه . دغدغه من این نیست که یک چیز سلسله مراتبی بسازم. تصور کنمخودش 
آثار من بسیار زیاد با هنر  ،از این زاویه. چیزي حسی است ،ادراك. پردازم شناختی و حسی می زیبایی ي شالوده جور

-قید از فراتر ،این نوع عملکرد .کار دارم -و - سر حسی ي ی مبتنی بر تجربههای فرم بامفهومی فرق دارند، زیرا من بیشتر 
 ترین نکته اینکه، مهم. کنند تجربه می اساتشانحساها از طریق  تک آدم تکرا اند، زی بندهاي یک فرهنگ و هنجارهایش - و 

. شوند ها، دچار تغییر می هاي تاریخی و فرهنگی مرتبط با آن تعدیل-  و- اساس جرح نسبت به اطرافمان بر ادراك حسی ما
متقابل و توافق بر  یدرکاز  پربارترها گاهی  اگرچه این. هایی به وجود بیاید تفاهم از این منظر، ممکن است سوءبنابراین 
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