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ای کتی پاترسون*
ماهیت فضا و زمان در آثار چند رسانه ِ
راضیه مختاری دهکردی** ،1احمد ناعلیان ،2محسن مراثی

3

 1دانشجوی دکتری پژوهش هنر ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.
 2استادیار دانشکده هنر ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.
 3استادیار دانشکده هنر ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،96/10/29 :تاریخ پذیرش نهایی)96/12/12 :

چکیده

ً
کتــی پاترســون بــه عنــوان یکی از هنرمندان چند رســانهای ،با به کارگیری چندین رســانه گونا گون هنری ،غالبــا فضا و زمان را
بــا اســتفاده از تکنولــوژی مفاهیم میکرو و ما کــرو ،فاصلهگذاری ،فاصله زمانی ،چرخه زمانی و زمانبنــدی ،و روابط زمانی را به
اشترا ک میگذارد .او فضایی را ایجاد میکند تا مخاطب را از حالت منفعل خود خارج و سعی میکند تا با درگیر کردن ادرا کات
حسی ،فضا و زمان را به شکل جدیدی ارائه دهد و نحوه برخورد متفاوتی با مسئله زمان به وجود آورد .در نهایت ،فضا در آثار
پاترسون فراتر از چارچوب ریاضیات برای برقراری ارتباطی ژرف ،و تصور ناشناختهها میباشد .مقاله حاضر با هدف شناسایی
فضا و زمان در آثار چند رسانهای کتی پاترسون با شیوه توصیفی  -تحلیلی و به کمک اسناد و منابع کتابخانهای تدوین شده
است .در این راستا از چارچوب مفهومی و روششناسی ملهم از رویکرد گوتفرید بوهم و تی جی لسینگ استفاده شد .نتایج
پژوهــش نشــان داد پاترســون ،درک جدیدی از زمان برای مخاطــب ارائه میدهد تا بتواند خوانشهــای متوالی و همزمانی را
داشــته باشــد .مخاطب در درک فضا و زمان آثار چندرســانهای پاترســون ،نقشی فعال داشــته و خود تعیینکننده مدت زمان
دریافت آثار است.

واژههای کلیدی

زمان ،چیدمان چند رسانهای ،هنر چند رسانهای ،کتی پاترسون.
* این مقاله برگرفته از رساله دکتری نگارنده اول با عنوان" :تبیین ماهیت فضا و زمان در هنر چند رسانهای برای تعامل مخاطب و هنرمند" است که به
راهنمایی نگارنده دوم و مشاوره نگارنده سوم در دانشکده هنر دانشگاه شاهد انجام پذیرفته است.
** نویسنده مسئول :تلفن ،09137026013 :نمابر.E-mail: mokhtari_razieh@yahoo.com ،021-51212500 :
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مقدمه
ظهــور نظریههای جدیــد علمی مانند نظریه نســبیت انیشــتین،
متفکــران علــوم انســانی و ادبــی و همچنین هنرمنــدان را به این فکر
انداخته است كه از مفاهیم ُسلب و تغییرناپذیر ،گامی فراتر بگذارند
و بــا ایــن نســبیت همــگام شــوند .برخــی از هنرمنــدان حیطــه هنــر
چندرسانهای از جمله کتی پاترسون ،به خوبی توانستهاند مفاهیمی
چون فضا و زمان را در هنرشان انعکاس دهند .هنر چندرسانهای به
تعبیر ادوارد لوســی اســمیت« ،اصطالحی اســت در هنر سده بیستم
کــه برای هر ترکیبی از رســانههای دیجیتــال ،تصاویر ،گرافیک ،صدا،
ویدئو ،انیمیشن و متون نوشتاری مورد استفاده قرار میگیرد»( (�Lu
 .)cie Smith, 2004, 231بــه طــور کلــی هنر چندرســانهای را میتوان
بــه هنرهایــی مبتنــی بــر رســانههای دیجیتــال و هنرهایــی مبتنی بر
رســانههای غیردیجیتــال تفکیــک کــرد .در میــان گرایشهــای هنــر
چندرسانهای« ،رسانه چیدمان ،در ارتباط با انواع دیگر هنر ،فرآیند
خالقانه را فراســوی اســتودیوها و در فضای جامعه وسعت بخشید»
(راش .)138 ، 1389 ،چیدمان در هنر چندرســانهای« ،به شــیوهای
متفــاوت فضــا را به چالش میکشــید و هــر چنــد از مکانهای خاص
ً
ریشــه میگرفت ،اما غالبا در یک مکان خاص مهار نمیشــد تا جایی
کــه حجــم بســیاری از آثــار هنــری ایــن چنینــی ،بــا این نیــت طراحی
شدند که دیدن آن در جای اصلی ضرورت نداشته باشد» ( Carroll,
 .)2007, 137ایــن ژانــر هنــری ،با تالش هنرمندان پسامینیمالیســم
مبنــی بــر خــروج از گالــری و غیرقابــل تملــک کــردن هنــر ،در اشــکال
متنوعی پدید آمد« .چیدمان جهان هنر را درنوردید ،زیرا اســاس آن
مبتنی بر طیفی از رسانههاست که بر نفی تمرکز بر شیء و معنا کردن
زمینه توافق دارد» (سوری.)13 ،1392 ،
در هنرهای بصرى ،بعضیها فضا را یکی از عناصر دو بعدی قلمداد
میکننــد ،در حالی کــه دیگران آن را فراورده عناصر میشناســند .اما
صرفنظــر از نوع طبقهبندی ،فضا در همه آثار هنری حس میشــود

و چیــزی اســت کــه همه هنرمنــدان باید بــه آن بپردازنــد (اوکویرک و
دیگــران .)259 ،1393 ،فضــا در حــوزهاى گســترشیابنده و در عیــن
ً
حال فرا گیرنده اســت .مفهوم فضا در هنر چندرســانهای ،معموال با
معنــی درك مــكان ،زمان و اشــیا و ارتبــاط آنها با توجه بــه فاصلهها و
ابعاد ،اجزا و عناصر بصری سازنده یك اثر ،معنا پیدا میكند .بنابراین
وقتی از فضای یك اثر سخن به میان میآید ،تأثیرات كلی اثر در همه
ابعاد مادی و محتوایی آن مورد نظر میباشد.
مفهــوم َبعــدی کــه این پژوهش بــا آن روبرو اســت ،مفهــوم زمان
اســت .زمــانُ ،بعــدی اســت کــه در آن اتفاقات از گذشــته تــا به حال
و از حــال تــا آینــده رخ میدهنــد (فرهنــگ لغــت وبســتر) .زمــان،
مفهومی ذهنی اســت ،چیزی كه ذهن ما كشــف كرده اســت و برای
مشــخصكردن زنجیــره تحــوالت و تغییــرات ،آن را بــه كار میبــرد .از
این رو زمان ،مفهومی انتزاعی است که درک و سنجش آن بر اساس
انــواع نگرههــای فلســفی متفاوت اســت .در واقع مفهوم زمــان بنا بر
ماهیــت خــود ،دارای پیچیدگیها و ابهاماتی اســت که تا حدودی از
ســیالیت آن ناشــی میشــود و از روزگار یونان باســتان تا کنون ،ذهن
فالسفه را درگیر خود کرده است .در اینجا مراد از زمان ،همان تعریف
خطی آن است که برای زمان مبدا و مقصد قائل است.
در این راستا دو پرسش اساسی مطرح میشود:
ای کتــی پاترســون چگونــه بــه
 .1فضــا و زمــان در آثــار چندرســانه ِ
نمایش درآمده است؟
ای
 .2نقــش ادرا ک حســی در درک فضــا و ِ
زمــان آثــار چندرســانه ِ
پاترسون چگونه است؟
این مقاله مبتنی بر شــیوه توصیفی -تحلیلی با اســتفاده از منابع
مکتــوب و دیجیتــال اســت .بــرای گــردآوری نمونههــای هنــری ،از
اینترنت اســتفاده شده اســت .روش تجزیه و تحلیل اطالعات کیفی
و با استفاده از تطبیق شاخصها و تنظیم جداول تطبیقی است.

پیشینه پژوهش
با توجه به بررســیهای انجام شــده؛ تا کنون به طــور خاص ،زمان
در هنرهــای چندرســانهای مــورد پژوهــش قــرار نگرفتــه اســت ،امــا از
پژوهشهــای همراســتا میتوان به مقاله «نشانهشناســی زمان و گذر
آن در عکسهای یادگاری» ( )1392نوشته افسانه کامران اشاره نمود
که نتیجه حاصل از به کارگیری الگوی تحلیل رمزگان و استعاره بیانگر
آن اســت کــه زمــان در عکسهــای یــادگاری ،همــواره میان گذشــته،
حال و آینده در گذر اســت؛ به عبارتی دیگر «گذر زمان» در عکسهای
یادگاری ،گذری دورانی است که از گذشته به حال یا آینده و بازگشت
مجــدد آن بــه گذشــته در رفــت و آمد اســت .مقاله «پیوســتار زمانی -
مکانی باختین در هنر تعاملی جدید» ( )1390نوشــته گیتی مصباح و
زهــرا رهبرنیا نیز با بررســی تطبیقی دو نمونــه از هنر تعاملگرای مبتنی

بــر رســانههای جدیــد دیجیتــال «نمونــه  »01اثــر نادعلیــان و «ترافیک
احساسی» اثر بنیون ،به وجوه اشترا ک ،افتراق و نیز چگونگی استفاده
از ویژگیهــای تعاملــی رســانه اینترنــت میپــردازد و در نهایــت نشــان
میدهد که پیوستار زمانی -مکانی در هر دو اثر ،با حفظ روابط همان
زمــان -همان مکان ،زمــان دیگر-همان مکان ،همــان زمان  -مکان
دیگر و زمان دیگر -مکان دیگر ،منطبق با نظر باختین میباشند.

مبانی نظری پژوهش
مفهوم فضا در تئوری هنر و آثار هنری از گذشته مورد بحث بوده،
امــا مســأله زمــان ،جایگاه کمتــری داشــته و در عصر حاضــر و به طور
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تخصصــی از دوران شــکلگیری چیدمــان ،موضوعیت محــوری پیدا
نمــود .هر چند نمیتوان این دو مقوله را از یکدیگر تفکیک نمود .در
این پژوهش از نظریه «همزمانی و زمان متوالی» جی ای لســینگ 1و
نظریه «زمان نمایش و زمان دریافت» گوتفرید بوهم اســتفاده شــده
ً
اســت .گوتفرید بوهم 2در مقاله «تصویر و زمان» 3صریحا مینویســد:
ً
«تحلیــل زمــان و تعیین زمان ،کامال از اصول تئــوری هنر و تاریخ هنر
غایـ�ب بوده اسـ�ت» ( .)Boehm, 1987, 22مبانی نظری این پژوهش
را مفاهیم و اصول زیر تشکیل میدهد.

همزمانی و زمان توالی
در ســال  ،۱۷۶۶منتقــد ادبــی آلمانــی جــی ای لســینگ ،در
مقایســه مشــهور خــود بین نقاشــی و شــعر در «الئوکــون» ( 4الئوکون
یــا محدودیتهــای شــعر و نقاشــی) ،معیــاری بــرای مباحــث دوران
م��درن وض��ع کرد (  .)McClain, 2009, 9لســینگ در الئوکون معتقد
اســت که نقاشــی و شــعر برای ترســیم موضوعاتشــان ،از روشهای
ً
اساســا متفاوتــی اســتفاده میکننــد .هنگامــی کــه لســینگ «زمــان»
را بــه عنوان یــک عامــل در هنر ُ
دوبعــدی قلمداد میکنــد ،در نهایت
او یــک دوقطبیســازی بین فضا و زمــان را ایجاد میکند .لســینگ از
این دوقطبیسازی برای شناسایی دو بیان متمایز زیباییشناسانه
اســتفاده میکنــد« ،همزمانی»5یــا «همرخــدادی »6از یــک ســو و از
ســویی دیگــر «زمــان متوالــی »7یا «زمــان پیشرونــده .»8لســینگ بر
این باور بود که نقاشــی یک شــکل هنری اســت که با انجماد مرتبط
اســت و لحظهای مهم با ترکیب اشــکال را نشــان میدهد که در یک
آن فهمیده شــود .بنابراین از نظر لســینگ ،نقاشــی در اصل شــکلی
از هنر فضایی اســت که از طریق «همزمانی» مشــخص میشــود .در
حالی که شعر در زمان شکل میپذیرد و از طریق «زمان پیشرونده»
یا به عبارتی از طریق «زمان متوالی» مشــخص میشــود .بدین معنا
که مخاطب نقاشــی را در یک لحظه و آن ،به طور همزمان ،و شــعر را
در یک مدت زمان به صورت متوالی درک میکند.

زمان نمایش و زمان دریافت
گوتفریــد بوهم رابطه بین ابعاد زمانی شــامل زمان نمایش ،زمان
دریافــت و تجربــه ذهنــی زمــان را در مقالــه «تصویــر و زمــان» بیــان
میکنــد .در ایــن مقالــه ،بوهم مطــرح میکند که تصویــر و زمان ،دو
جدول  -1ابعاد زمان اثر هنری بر طبق گوتفرید بوهم.

مأخذ)Ring Petersen, 2015, 190( :

طبقهبنــدی منفکــی ماننــد تاریخ هنــر و تئوری هنر نیســتند .زمان،
باید در تصویر هنری به عنوان «مفهوم معنیدار و بازتابنده» ساخته
شــود ،زیــرا ماهیــت زمانــی آثــار هنــری بــا توجــه بــه تحوالت شــرایط
فرهنگی و تاریخی تغییر میکند.
بوهم ،تمایــزی مفیــد کــه میتوانــد به عنــوان همبســتگی زمانی
و تمایــز فضایــی بیــن فضــای کاری و بیننــده در نظــر گرفتــه شــود را
مطــرح میســازد .از طرفی چیزی اســت کــه بوهم آن را «زمان نشــان
داده شــده»9مینامد به عنوان ذات ســاختاری زمانــی در اصل تصویر
فهمیــده میشــود و زمانی اســت کــه تصاویر بــه نمایــش درمیآید .در
ادامــه ایــن پژوهــش از ایــن ُبعد زمانــی بــه عنوان«زمان نمایــش» یاد
خواهــد شــد .از طــرف دیگر بر طبــق نظر بوهــم «زمان تولیــد »10وجود
دارد کــه بــه عنــوان زمانی مرتبط بــا تجربه بیننده و رمزگشــایی تصویر
درک میشــود؛ این زمان« ،زمان دریافت» نامیده میشود (جدول.)1
بنابرایــن «زمــان دریافــت»ُ ،بعــدی از تجربه اســت .این ُبعــد زمانی به
شــکل ســاختار فیزیکی و ترکیبی اثر به همان روش «زمان نشــان داده
شــده» ،ســاخته میشــود .اما ســاختار اثر در عین حال در تشــکیالت
خودش بســیار مهم اســت .مانند آنچه مجســمههای مینیمالیســتی
نشان دادهاند .آنچه که میتواند از لحاظ تحلیلی به سهولت تفکیک
شــود ،در عمــل به ســختی از هم جدا میشــود .بنابرایــن بوهم بر این
نکتــه تأ کیــد میکند کــه «زمــان نمایــش» و «زمــان دریافــت» در طول
فرآینــد تجربــی با هــم ادغام میشــوند ،به طــوری که دیگر به روشــنی
مشــخص نشــوند .آنها این کار را انجام میدهند ،زیرا عمل بررســی اثر
هنــری ،یــک خلــق فرایند خالق و تفســیری اســت که بیننــده ،تجربه
خــود را بــه کار میبندد .شــاید به منظــور برجســتهکردن این لحظات
خالقانه است که بوهم عنوان «زمان تولید» را انتخاب کرده است که
به عنوان زمانی که کســی (بیننده) چیزی (تجربه اثر) را تولید میکند،
فهمیده میشود .هرچند بوهم تئوریهای خود را در ارتباط با نقاشی
در تصاویر هنری بسط میدهد ،اما بسیاری از اندیشههایش نیز برای
هنر معاصر سهبعدی و حتی چیدمان چندرسانهای معتبر است.

ای کتی
تحلیــل فضا و زمــان در آثار چندرســانه ِ
پاترسون
کتــی پاترســون ،11بــه عنــوان یکــی از هنرمنــدان چندرســانهای
در مجموعــه  UMFAهنــر معاصــر ســالت لیــک ســیتی 12آثــارش را به
نمایــش گذاشــته اســت (تصویــر .)1هر چنــد که برخــی از ایــن آثار به
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ً
ندرت تکرســانهای و ا کثرا به صورت چندرســانهای ممکن است در
ســالهای گونا گونی تکمیل شــده باشــند ،ولی چیدمان این آثار در
ایــن مرکز گالــری ،خواه ناخــواه آن را به یک مجموعه چندرســانهای
بدل کرده اســت .آثار چندرســانهای این هنرمند تجســمی ،ترجمان
فاصلــه و مقیــاس به زبان هنری اســت .پاترســون احســاس واقعیت
ً
یبــرد .آثار هنری او
مــا را فراتر از آن چه کامال قابل مشــاهده اســت ،م 
ً
غالبا فضا و زمان را با استفاده از تکنولوژی برای به اشترا ک گذاشتن
مفاهیــم عــادی و کیهانی کشــف میکننــد .کار او با مفاهیــم میکرو و
ما کــرو ،فاصلهگــذاری ،فاصلــه زمانــی ،چرخــه زمانــی و زمانبنــدی،
و روابــط بیــن زمــان زمینشناســی و زمــان انســانی ،مرتبــط اســت.
پروژههــای پاترســون ،با همکاری دانشــمندان و محققان در سراســر
جهــان ،جایــگاه انســان در زمیــن و در شــرایط زمانــی و تغییــرات
زمینشناســی را بررســی میکننــد .آثــار هنــری او ،از تکنولوژیهــای
پیچیــده و تخصــص متــخ صصین ،بــرای ایجــاد تعامــات صمیمی،
شاعرانه و فلسفی بین مردم و محیط طبیعی خود استفاده میکند.
ترکیــب حساســیت رمانتیــک با یک رویکــرد مبتنی بــر تحقیق ،تضاد
مفهومی و پست مینیمالیستی آثار او ،فاصله بین بیننده و دورترین
دورهای زمــان و کیهــان را از بین میبرد .ا گرچه آثار پاترســون شــامل
همکاری عمیق با بیوشــیمی ،مهندســان ،و اخترفیزیکدانان اســت،
امــا در نهایــت فراتــر از چارچــوب ریاضیــات و زبــان بــرای توصیــف
نادیدنیها ،برای برقراری ارتباطی ژرف ،و تصور ناشــناختهها به نظر

تصویر-۱کتی پاترســون ،نمک  ،۱۳موزه هنرهای زیبا یوتا ،ســالت کیک ســیتی ،ایالت متحده
آمریکا.۲۰۱۶ ،
مأخذ)http://www.jamesschohan.com/artists/katie-paterson( :

تصویر -2تمامیت ،کتی پاترسون  ،2016 ،متشکل از عکس ،آینه  ،توپ.
مأخذ)http://katiepaterson.org/portfolio/totality/( :

ً
میرســد .او زیباییشناســی نســبتا آشــنا و زبانهای قابل دســترس
تکنولوژیهای مدرن و قدیمی ،مانند امواج رادیویی ،شمع ،پیانو و
توپهای دیســکو را برای ترجمان چیزهای به ظاهر غیرقابل درک با
مفاهیم مرتبط میسازد.
محور اصلی نمایشــگاه«نمک « ،13»13تمامیت )2016( »14اســت.
«تمامیــت» پاترســون ،یــک تــوپ بــزرگ قابــل چرخــش بــا قطــر 85
ســانتیمتر اســت که در حدود  10000تصویر از کســوف و خســوفهای
تاریخــی بــر روی آینههــای کوچــک مربــع شــکل چاپ شــدهاند .این
تصاویر که توســط بشر در مکانهای مختلف سراسر این سیاره ثبت
شــده اســت« ،اولین بازنمایی ،یک نقاشــی از خورشــید گرفتگی 24
ژوئن  1778است ،اما ا کثر تصاویر عکاسی هستند که از عکاسیهای
اوایــل قــرن نوزدهــم تــا پیشــرفتهترین تصاویــر تلســکوپی امــروزی را
دربرمیگیــرد» (« .)www.katiepaterson.orgتمامیــت» ،همتــراز
با ســطح چشــم در مرکــز این گالری تاریــک قرار گرفته اســت .دو پرتو
نور از طرف مقابل اتاق به این شــی چرخان شــبه ســیاره میتابد که
کهکشــانی از خورشــید گرفتگیهــا را در طــول زمان و فضا ،در سراســر
اتــاق و بازدیدکننــدگان آن فــرو میافکنــد .ا گرچــه دانــش کســوف و
خسوفها برای قرنها به خوبی شناخته شده است ،آنها میتوانند
همچنــان نمادهــای قدرتمنــدی از امــر واال 15باشــند .اثــر پاترســون،
اغلــب فراخوانــی ارجاعــی بــه امــر واال ،قبــل از عظمــت غیرقابل درک
جهان است که همزمان نیروهای اعجابآور تکنولوژی در اثر اذعان
ً
میکننــد کــه برخی از جنبههــا تقریبا به نظر ضدامر واال هســتند .ا گر
چه در حوزههای قابل توجهی ،آثار پاترســون میتوانند کمتر بصری
و آشنا باشند ،این شیوهای است که او برای رسیدن به فضا و زمان،
برای ارتباط مقیاسهای انسانی و کیهانی ،استفاده میکند.
پاترسون با فرستادن بیننده به صدها سال پیش ،از طریق تاریخ
بشــر یا میلیونها مایل از طریق فضا ،ارتباط ما با جهان را برجســته
میکنــد .در اثــر «تمامیــت» مخاطــب تصاویــری از میلیونهــا ســال
پیش را در چشــمان خود حاضر میبیند و همزمان با دو زمان روبرو
میشــود :گذشــته و حال .دریافت زمان مخاطب ،زمان حالی است
که در گذشته ریشه دارد؛ تصاویری از خسوف و کسوفهای تاریخی.

تصویر -3بخشی از اثر تمامیت ،کتی پاترسون ،عکس های کسوف و خسوف.
منبع تصویر)/https://www.pinterest.com/pin/185984659591795264( :
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با چرخاندن کره توســط مخاطب ،تصاویــر جدیدی بر فضای گالری
ایجــاد میشــود کــه همزمان با حرکــت مخاطب در زمان حال شــکل
میگیــرد .بدیــن ترتیــب پاترســون از یــک طــرف بــا دس ـتکاریکردن
زمــان ،فهــم جدیدی را بــرای مخاطب ایجاد میکنــد و از طرف دیگر
او را بــه فعالیــت وا م ـیدارد کــه دور اثــر بچرخد و تــوپ را لمس کند و
بچرخاند و تصاویر جدیدی را در فضای گالری انعکاس دهد .بیننده
میتواند به تصاویر دقیق شود و انعکاس آنها را ببیند و زمان دریافت
اثر را خودش تعیین کند.
پاترســون برای اولین باری که محل خود در جهان شــناخته شده
را به یاد میآورد ،می گوید :در حالی که زمان طوالنی در ایسلند صرف
یکــردم « ،قــرار داشــتم در تمــام ایــن حــوادث بــاور نکردنــی طبیعی
م 
مانند یخچالهای طبیعی و آب فشــان انفجار و آتشفشان ،جایی که
زمین گرم است و حرکت میکند ،نا گهان حس کردم که اینجا هستم،
ایســتاده در ســیاره ،و آن را در اطــراف ســتاره دیگــر چرخانــده اســت»
( .)Luke, 2012, 24این چشــمانداز القا شده« ،لحظه آهان»(همان)،
شبیه تجربه هنرمندان در دهههای  1960و  1970در گستره وسیعی از
غرب آمریکا بود .نانسی هولت 16در سال  ،1977چشمانداز بیابان یوتا
را توصیف کرد که وی یک ســال قبل ،اثر «تونلهای خورشیدی »17را
ً
در آنجــا قــرار داده اســت« .راه رفتن بر روی زمینی کــه مطمئنا هرگز در
گذشــته کســی راه نرفته اســت ،مفهوم موجــود بودن در این ســیاره را
برمی انگیزد :چرخش در فضا ،در زمان جهانی» (.)Holt, 1983,106

شبکه18ی روشمند «تمامیت» به شیوههای هنری مینیمالیستی
و مفهومــی کــه در دهههــای  1960و  70نیــز شــکل گرفت ،گــره خورده
اســت (تصویــر .)3هنرمندانــی ماننــد هولــت ،از شــبکه بــه ویــژه در
عکاســی اســتفاده میکننــد تا تکــرار فرمها یا گــذر زمان متوالــی را با به
تصویر کشــیدن ایده و با توجه به قوانین سیســتماتیک نشان دهند.
«تمامیت» در یک فرم فشــرده و قابل هضم منظم بودن ،یک رویداد
کیهانــی را بیان میکنــد .آن را در طول موجی فراتر از زبانهای تجربی
ارتبــاط میدهــد که موجب شــناخت دیگری میشــود :از طریق بدن
و حــواس آن« .تمامیــت» ،بــر کل فضــای گالری غلبه میکنــد و اتاق و
تماشا گر را در یک چرخش مدورگونه از رویدادهای آسمانی که صدها
سال است دچار سقوط و اضمحالل شدهاند ،احاطه میکند .هرچند
که جنجال فیزیکی چندانی بین مخاطب و اثر چندرســانهای نیست،
اما در بیننده ایجاد حالت شگفتی میکند.
کتــی پاترســون حتــی بــا اجــرام ســماوی موســیقی میســازد و از
ایــن اجــرام به عنوان رســانهای جدید در هنر خود اســتفاده میکند.
«مــاه -زمیــن -مــاه» 19نمایشــی از ســونات مهتاب بتهوون اســت که
بــه وســیله مــاه بوجــود میآید(تصویر .)5پاترســون ،ســونات بتهون
را بــه کــد مــورس تبدیــل کــرده و از طریــق ماهــوارهای ،ام .ای ،20آن

تصویر -4جزییات اثر تمامیت ،کتی پاترسون.
مأخذ)/https://www.pinterest.com/pin/57491332722583441( :

تصویر -6ماه -زمین -ماه  ،کتی پاترسون ،تبدیل سونات مهتاب به کد مورس.
مأخذ)http://katiepaterson.org( :

تصویر  -5ماه -زمین -ماه ،کتی پاترسون ،پیانو خودکار.2016 ،
مأخذ)http://www.jamescohan.com/artists/katie-paterson?view=slider ( :
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رابه ســطح ماه ارســال کرد و ســپس آن را به فضای این گالری و این
پیانــو منعکس میکند .ا گر مخاطب به درســتی بــه این قطعه گوش
دهد ،متوجه خواهد شــد که تعدادی از نتها جا افتاده اســت و علت
فقــدان این نتها این اســت که آنهــا در درهها ،شــکافها ،دهانهها و
ســایههای ســطح ماه از بین میرود .از بسیاری جهات ،این سونات
مهتابی اســت که توســط خود ماه بازسازی شــده است و پاترسون از
ماه به عنوان رسانهای نوین در اثر چندرسانهای خود استفاده کرده
اســت .در بازگشــت به زمین ،شــکاف در نتهای موســیقی ،آن را به
یــک قطعــه جدید موســیقی تبدیل میکند که در نمایشــگاه توســط
یک پیانو خودکار پخش میشود .دو نسخه چاپی در فضای گالری،
کــد مورس بــه عنــوان ارســالکننده و دریافتکننده از زمین را نشــان
میدهد (تصویر« .)6کتی پاترســون مانند یک متفکر روشــنفکر عمل
میکنــد که هر دو تخصص علمی و شــگفتیهای رمانتیک هنری که
انواع رســانهها و رشتهها را شامل میشــود ،به جای ردکردن گروهی
از رس��انهها ،هم��ه آنه��ا را ب��کار میگی��رد» ( .) Paterson , 2008, 24او
حتــی گــوش مخاطب را در دیدن آثار به حرکــت وا می دارد و آنها را از
حالت منفعل خارج میکند .در اینجا فاصله نمایش اثر با دریافت اثر
همزمان اســت و بــه محض پخش قطعه ،مخاطب آن را میشــنود و

درک میکنــد .با این حال ،تکرار قطعه ،حس تأملی دریافتکننده را
برمیانگیزاند تا حس کند که برخی از نتها جا افتادهاند.
در قلب آثار پاترسون ،بررسی رابطه انسان با جهان ،از لحاظ زمان
و فضا اســت .یکی از قطعههای دیگر پاترسون شامل نقشهبرداری از
همهســتارههای مــرده اســت که حدود  27000ســتاره اســت« .تمام
ســتارگان مرده ،»21نقشهای از ستارگانی است که توسط انسان ثبت
و مشــاهده شــدهاند .پاترســون ،نســبی بودن فضا و زمان را از طریق
آثار چندرســانهای خود به نمایش میگذارد .درخشش ستارگانی که
ما امروز میبینیم ،انفجارهایی است که شاید میلیونها سال پیش
رخ داده و بیننــده از طریــق ایــن آثــار ،به فضــا و زمان دیگــری ارجاع
داده میشود (تصویر.)7
قطعــه دیگر پاترســون ،دوباره بــا نــام «زمین-ماه-زمین» (4.33
ً
ثانیــه ســکوت) ( ،)2008مجددا ماه را به عنوان رســانه هنری نشــانه
میگیــرد .پاترســون از نا گانــو کــن ،22ژاپــن ،بــا اســتفاده از انتقــال
ماهــوارهای ام ای  4دقیقــه و  33ثانیــه ســکوت از زمیــن را بــه مــاه
انتقــال داد کــه پس از مســافرت حدود  500000مایــل ،تنها  2.5ثانیه
بعد بازگشــت .پاترســون بــا عاریت گرفتــن از اثر جان کیــج و بر خالف
او بــا حذفکردن نقشآفرینی مخاطبان در قطعه موســیقیایی ،تنها
نمایشی از دستکاری زمان به وسیله ماه را ارائه می دهد (تصویر .)8
ایده دیگر پاترسون در این مجموعه که ادرا ک حسی مخاطب را
23
با مسائل کیهانی درگیر میکند ،اثر«شمع» (از زمین به سیاه چاله)
( )2015اســت که میتواند در یک رویداد یک روزه تجربه شــود« .بو
و صــدای فضــا» از ســاعت  10صبــح تــا  10بعدازظهر شــنبه 17 ،فوریه
(تصویر .)9این اثر ،که به نظر میرســد شــمع ســفید متعارفی باشــد،
در  100نســخه در فرآینــدی وقتگیــر ســاخته شــده که با ظاهر ســاده
آن در تضاد اســت .شــمع در طول دوازده ســاعت سوخته میشود و
بــا عطــر آن ،ســفری از طریق فضا آغاز میشــود :هر الیه شــمع حاوی

تصویر  -7تمام ستارگان مرده ،کتی پاترسون.
مأخذ)http://katiepaterson.org( :

تصویر  -8زمین-ماه-زمین" ( 4.33ثانیه سکوت).
مأخذ)http://katiepaterson.org( :

تصویر  -9شمع (از زمین به سیاه چاله).
مأخذ)http://katiepaterson.org( :
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عطر منحصر به فردی است که به بیوشیمی واقعی و پیشبینیهای
صورت پذیرفته از مکانهای مختلف سراسر جهان مربوط میشود.
مخاطــب در ایــن وضعیــت به نظر میرســد که از زمین برداشــته و به
مــاه ،خورشــید ،مریــخ ،مشــتری و از طریــق ســتارهها به یــک خالء و
سیاه چاله حرکت میکند.
پاترسون هر الیه شمع را با استفاده از یک ماده شیمیایی زیستی
دارای عطر و بو ،برای بوی یک ســتاره یا ســیارهای متفاوت بر اساس
توصیف فضانوردان ،تجزیه و تحلیل لباس آنها یا حدسهای علمی
ســاخته است .پاترسون توضیح میدهد« :شــمع سوزانده میشود،
و شــما ســفری از طریــق فضای بیرونــی را آغاز میکنید ».این ســفر از
روی زمین ،که با بوی جنگل است شروع میشود ،و سپس به ابرها
و تروپوســفرهایی کــه بویــی مانند زیرزمیــن مرطوب یــا حوله خیس
خــورده و مرطــوب دارد ،ظاهــر میشــود .این جایی اســت که برخی
از داســتانها از توصیفهــای مردمــی شــکل گرفتــه ،ایــن ترکیبــی از
واقعیت و تصور است» .عطرهای مختلف مواد معدنی و مواد غذایی
از شــمع که در طی  12ســاعت در فضای گالری ذوب میشــوند .این
ســفر از بیــرون زمیــن به ســوی مــاه ،خورشــید ،مریخ و مشــتری ،و از
ً
طریق دیگر ســتارهها را شکل میدهد و نهایتا به آخرین مرحله سفر
حرکــت میکنــد (تصویر)10؛ بــه جایی که هیــچ بویی نمیتــوان برای
آن متصور شــد :به ســیاهچاله .بدین ترتیب پاترســون ،حس بویایی
مخاطب را در درک حسی فضا و زمان درگیر میکند (جدول .)2
پاترســون حتی یک شــهاب سنگ چهار و نیم میلیارد ساله را قبل
از ارســال دوبــاره بــه فضــا ،ذوب و دوباره قالبگیری کــرد .همچنین از
تاریکترین نقاط دنیا عکاســی کرد« .تاریخچه تاریکی ،)2010(»24یک
مجموعه بایگانی از اسالیدهایی  35میلیمتری (هر کدام شمارهگذاری

شدهاســت که فاصله آنها در ســالهای نوری از زمین مشــخص شده)
اســت کــه در نهایــت میتوانــد شــامل صدها هــزار عکــس از تاریکیها
باشــد .پشــت هر اســاید ،شــامل اطالعات دستنوشــتهای از فاصله
دورترین نقاط از زمین در فاصله ســالهای نوری را نشــان میدهد .از
نظر پاترسون ،این فضاهای خالی االن میتوانند پر از زندگی و سیارات
دیگر باشــند .این نکته قابل توجه اســت که در یک اســاید کوچک،
تصویــری از فاصلــه  4.239.108.820ســال نوری وجــود دارد که زمان
نمایش آنها در یک لحظه در زمان جاری ارائه شــده اســت .تعمق در
اشارات این اعداد ،به طور تکاندهندهای ذهن را به فواصل و درازنای
فضاهــای موجــود کیهانــی ،معطوف میســازد .پاترســون ،مفهومی از
زمانهــای نجومــی را در اســاید کوچکــی بــه مخاطب ارائــه میدهد.
اســایدها در عیــن حــال مفهــوم غریــب و شــاید خنــدهداری را ارائــه
میدهند :بیننده دعوت شده که آنها را از جعبه بیرون بیاورد و آنها را
به نور بســپارد .هرچند نمونههایی از نقاط غیرقابل درک بســیار دور و
ً
باستانی در جهان را نشان میدهند ،همه آنها دقیقا یکسان هستند.
ً
از طرفــی زمــان دریافــت این آثــار ،کامال به مخاطب وابســته اســت .او
میبایســت آنها را از جعبهها بیرون بیاورد و پشــت هر اسالید را بخواند
و ســراغ تصویــر بعدی برود .اثر دیگــر که در فضای گالری آویزان شــده
اســت ،با عنوان «صــدای» (ونتاجــکال ،)2008-2007()25یک عالمت
نئون ســفید از شــماره یک خط تلفــن زنده به شــماره 07757001122
بــرای یخچال ایســلندی را نشــان میدهــد که این خــط از طریق یک
میکروفــون بــه زیــر آب دریاچــه جوکالســارلون 26در ونتاجکال کــه پر از
یخ اســت و تقویت شــده ،وصل میشود .جایی که بزرگترین کوه یخ
زمین قرارد دارد و یخهایی که تحت فشــار تغییرات آب و هوایی ذوب
میشــوند .این شــماره را میتوان با هر تلفن دیگــری در جهان تماس

تصویر  -10بوی الیههای شمع (از زمین به سیاه چاله).
مأخذ)http://katiepaterson.org( :

تصویر   -11تاریخچه تاریکی ،کتی پاترسون.
مأخذ)http://katiepaterson.org ( :
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گرفت تا شنونده به ونتاجکال متصل شود .این اثر در گالری به عنوان
آرشیوی از آن رویداد است .یک شماره تلفن از بازدیدکنندگان دعوت
کــرده تــا به صداهای یخ در حال ذوب بپردازند .در این اثر مخاطب به
فضایی خارج از گالری ارجاع داده میشــود و میتواند در زمانی که به
خط متصل شــد ،با توجه به میزان فاصلهاش تا مقصد ،صدای ذوب
یخها را یا همزمان یا با چند ثانیه تاخیر بشــنود .هر چند که این اثر با
حــس بینایی ســر و کاردارد ،اما به یــک رویداد صوتی و یک زمان دیگر
که با حس شنوایی قابل ادرا ک است ،ارجاع داده میشود (جدول .)2
«المــپ بــرای شــبیه ســازی مهتــاب»( ،)2008اثــر دیگر پاترســون
است که در چندین نسخه در برخی گالریها از جمله گالری نمک13
تولید شــده اســت .تولید یک ماه کامل ،همراه با یک کابینت شامل

 289المــپ میباشــد کــه بــر اســاس میانگیــن عمــریک انســان (66
ســال) طراحی شــده اســت .تعداد المپی که برای روشنایی مصارف
یک فرد تا آخر عمرش کافی است .بیننده با دریافت ایده این اثر ،به
مفهوم زمان ورای اثر مینگرد.

تصویر  -12صدای ،کتی پاترسون.
مأخذ)http://katiepaterson.org ( :

تصویر -13المپ برای شبیهسازی مهتاب ،کتی پاترسون.
مأخذ)http://katiepaterson.org ( :
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2
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*

*
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-
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*

*

-

-

-

5
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*

*

*

*

-

8
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*

-

-

-

-

6

تاریخچه تاریکی

*

*

*

-
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نتیجه
ً
ای کتی پاترســون ،غالبا فضــا و زمان را با اســتفاده از
آثــار چندرســانه ِ
تکنولــوژی برای مفاهیم عادی و کیهانی کشــف میکنند و به اشــترا ک
میگذارند .آثار او با مفاهیم میکرو و ما کرو ،فاصلهگذاری ،فاصله زمانی،
چرخه زمانی و زمانبندی ،و روابط نسبی زمان و زمان انسانی ،مرتبط
اســت .پاترســون ،درک جدیدی از زمان را برای مخاطــب ارائه میدهد
تا بتواند خوانشهای متوالی و همزمانی را داشته باشند .در این مقاله
بحــث شــد که طبق دیــدگاه گوتفریــد بوهم ،میتــوان ابعاد زمانــی را در
چیدمــان چندرســانهای تفکیــک کرد :زمــان نمایش و زمــان دریافت.
هرچند زمان نمایش در آثار پاترســون در زمان حال شــکل میگیرد ،اما
با گذشــته پیوندی عمیق دارد .مخاطب میتواند خوانشهای خطی

زمــان را برهمزنــد ،در بین آثار راه رود و تعیین کند که چه مدت زمانی را
برای درک آثار دریافت کند .همچنین او میتواند خوانشی چند وجهی
داشته باشد؛ خوانشی همزمان یا خوانشی متوالی و ادرا ک حسی خود
را درگیر کند؛ بدین معنا که به طور پیوسته از نقطهای آثار را دریافت کند
و یــا با روشهای متقاطعی مانند مکثکردن ،حرکتکردن ،ایســتادن،
نــگاه اجمالــی و یــا دقیــق خیرهشــدن ،ادرا ک حس ـیاش را بــه فعالیت
وا دارد .پاترســون از ادرا ک حســی مخاطــب در درک فضــا و زمــان آثــار،
نهایت استفاده را میبرد و به آنها بیاعتنا نیست .نتیجه دیگر پژوهش،
حا کی از بازتاب نظریات انیشــتین از جمله مفاهیم نســبی بودن زمان
و ســیاهچالهها میباشــد که پاترســون در آثارش به آنها ارجاع میدهد.
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1 G. E. Lessing [(1781() وفات1729( ])تولد.
2 Gottfried Boehm[(1920(]متولد.
3 Bild und Zeit.
4 Laokoon.
5 Simultaneity.
6 Synchronicity.
7 Succession Time.
8 Progressive Time.
9 Die Zeit des Darstenen.
10 Die Zeit der Dustellug.
11 Katie Paterson[(1981)]متولد.
12 Salt Lake City, Utah.
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14 Totality.
15 Sublime.
16 Nancy Holt.
17 Sun Tunnels.
18 Grid.
19 Earth-Moon-Earth.
20 E.M.E.
21 All the Dead Stars.
22 Nagano-Ken.
23 Candle (from Earth into a Black Hole).
24 History of Darkness.
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ِ
26 Jökulsarlón.
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