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گفتوگو با روی استاب ،از پیشگامان هنر محیطی

زیستن به رسم یک هنرمند
نخستین بار با روی استاب در ســـال 1394در هندوستان مالقات
کـــردم ،هرچند که آثـــار او را از ســـالهای بســـیار پیشتـــر از آن
میشـــناختماماشـــخصیتاینهنرمندبســـیارمتفاوتازآن
چیزی بود که میتوان از دور تصور کرد .روی اســـتاب یک پیرمرد
محمود مکتبی  74ســـاله بود اما انرژی و سرخوشی و شادابی یک جوان بیست
روزنامه نگار ساله را داشت .او پیش از هر هنرمند دیگری بیدار میشد و حتماً
و منتقد هنری
طلوع آفتاب را میدید ،در کارش بســـیار حرفهای و دقیق است
و هنر در طبیعت را بهعنوان یک دستگرمی یا کار تفننی دنبال نمیکند .زندگی هنری
او دقیقاًدر زمان تغییـــر و تحولهای پس از جنگ جهانی دوم رخ داده اســـت و اگر از
نقاشیهای او شروع کنیم ،آثار او آیینه تمام نمایی از چگونگی روند تغییر هنر در دوره
معاصراست.اوکارشرابانقاشیهایانتزاعیآغازمیکندورفتهرفتهنقاشیهایشرا
بهدرونشهرومحیطاطرافمیکشاندودرابعادیبزرگتربهنمایشمیگذارد.ارتباط
با محیط کمکم او را به طبیعت میکشـــاند اما برخالف هنرمندان آن زمان امریکا ،به
جای کار با بولدوزر و انجام لندآرتهای بزرگ و عظیم همان نگاه هندسهمحوری را که
درنقاشیهایشداشـــترویزمین،آبیادرهوابهاجرامیگذارد.هنرمندشوخطبع
امریکایی ،در طول بیش از پنجاه ســـال کار هنری هیچگاه متوقف نشده و بیوقفه کار
کرده اســـت .او در اوایل دهه 60میالدی به فرانسه و آلمان مهاجرت میکند و سپس به
امریکا و نیویورک و در نهایت به میلواکی و محلی که در آنجا به دنیا آمده بازمیگردد.
رویدرآستانههشتادسالگیهمچنانیکیازپرکارترینهنرمندانحیطههنرمحیطی
است و در سال دستکم سه یا چهار پروژه بینالمللی در کشورهای مختلف دنیا دارد.
او با هنرمندان بزرگی مانند ســـالوادور دالی ،رابرت اسمیتســـون ،جکســـون پوالک و
بسیاریدیگرمالقاتداشتهوحاصلزیستهنریاونگاهدقیقوپرعمقیاستکهدر
کمترهنرمندیمیتوانیافت.تحلیلهایاوازآثارهنریکمترازخودآثارشنیستندو
شـــایدیکیازتفاوتهایاصلیاوبابسیاریازهنرمنداندیگریکهبهسبکوسیاقاو
کار میکنند این باشد که او دانسته و با انتخاب به سوی کار در طبیعت و چیدمان آمده
توجو کرد .این
اســـت و تعریف درســـتی از مکان و محیط را میتوان در آثارش جس 
توگودرتاریخ 19شهریورماه 1397وازطریقاسکایپانجامشدهاست.
گف 

ëëروی اســـتاب کیســـت؟ میخواهـــم
از زبان خودت بشـــنویم ،اگـــر بخواهی
خـــودت و زندگیات را بـــرای ما تعریف
کنی چه چیزی میگویی.
روی استاب در ایالت ویسکانسین در
غرب-میانـــه امریکا و اطـــراف میلواکی
بزرگ شـــده اســـت .والدینش وقتی که
او  9ســـاله بـــود از هم جدا شـــدند و او با
مادر و خواهـــرش زندگی کـــرد .پدرش
یـــک هنرمند بازاری بود اما این مســـأله
کمکی به رشد و توســـعه او نکرد .روی،
کوچـــک و متفاوت از بیشـــتر مردم بود.
او با کمترین آموزشهای هنر از دســـت
رفت ،او میخواســـت تفاوت فرهنگها
و ظرافتهـــای زندگی را بدانـــد و اینکه
هنر چیســـت .بهتریـــن اتفـــاق این بود
که او مســـتقل بود و دربـــاره اقتدار و هنر
زمانـــه خـــودش میپرســـید .او گـــوش
مـــیداد و قضـــاوت خودش را داشـــت.
او میتوانســـت واقعگرایانه و رئالیستی
طراحی و نقاشـــی کند اما با پیشنهادات
باهاوســـی (ایدههایی مربوط به مدرسه
باهـــاوس آلمـــان کـــه بـــرای متریـــال
کارکردی ویژه قائل اســـت) کـــه «اجازه
بده متریال» برای تـــو کار کنه چیزهای
قوی در ذهن برای گفتن داشت ،هشت
ســـال آموزش هنری در ســـطحی باالتر
در مدرســـه هنـــر و دانشـــگاه ذهـــن او را
بـــاز کرد اما به هیچ تجربه شـــغلی که از
آن پول دربیاورد منجر نشـــد .اما گاهی
در مدرســـه او در یـــک شـــرکت محلی و
بومـــی در آنجـــا اپـــرا میخوانـــد و پولی
میگرفت .چرا موســـیقی اضافه شـــد؟
به این دلیل که موســـیقی بسیار ذهنی،
آبســـتره و دارای فکری ریاضی و الگووار
اســـت .او همچنـــان پس از دانشـــگاه با
مدرک دانشگاهیاش به جستوجوی
شـــغل اســـت اما در نهایت او بـــه اروپا
میرود تا آنچه را که در کتابها خوانده
ببینـــد و تجربهای از یـــک فرهنگ دیگر
داشته باشـــد ،موزهها و گالریها را دیده
و با مـــردم آنجا آشـــنا شـــود .او پیش از
آنکـــه بـــه نیویـــورک بازگردد حـــدود 10
ســـال در فرانســـه و اروپـــا زندگـــی کرد و
توجوی هنرمنـــد شـــدن بود.
در جســـ 
اما او با روش خودش ایـــن کار را انجام
داد .وقتـــی کـــه سیســـتم گالریها فقط
بر اســـاس فـــروش کار و بـــازاری بود ،او
از هنـــر میپرســـید و در پی یـــک تجربه
هنـــری و طراحـــی و دیزایـــن با مـــواد و
مصالح طبیعی بود .باالخره یک چیزی
اتفـــاق افتـــاد ،با یک رویکـــرد علمی که
حاصل تجربه کردن ،مشـــاهده کردن و
بررسیهای بسیار بود.
ëëچرا دیگر نقاشـــی نمیکنی و به کار در
محیط باز روی آوردی؟ تعریف شـــما از
هنر در طبیعت چیست؟
مـــن میدانـــم کـــه چگونه نقاشـــی
کنـــم و همچنان بـــه آنها نـــگاه میکنم
اما خیلـــی عالقـــهای به نقاشـــی ندارم
یا شـــاید هم بـــا رفتن بـــه طبیعت و کار
فیزیکـــی در طبیعـــت ،در آب و زیر نور
گرم خورشید و ساختن چیزهایی با مواد
و مصالـــح طبیعی راضیتر هســـتم ،در
واقع این هم نوعی هیجان اســـت .مثل
رقصیـــدن و آواز خواندن با صدای بلند

در طبیعت .هنـــر در طبیعت برای من
کار با علفهای هرز اســـت که میتواند
تبدیل بـــه یک چیـــز جادویی شـــود در
حالی که هنوز چیزی نیست.
تعریـ ــف هنر در طبیعـ ــت از نظر من:
کار در طبیعت و اجازه دادن به طبیعت
بـ ــرای مشـ ــارکت اسـ ــت و اینکـ ــه مـ ــواد و
مصالـ ــح کار باید بومی بـ ــوده و به مکانی
که هنرمند در آن مشـ ــغول به کار اسـ ــت
مرتبط باشد .آن مکان و فضا است که به

پرســـش خیلی باز و گســـتردهای است.
من یاد گرفتم که همیشه نسبت به هنر
آگاه باشـــم ،شـــاید زمانی که نخســـتین
چیدمانهایـــم را انجام میدادم عالقه
داشـــتم که با هنرمندان مشـــهور و ثبت
شـــده در نیویـــورک و پاریـــس مالقـــات
کنـــم .هنرمنـــد مـــورد عالقه نـــدارم اما
هنرمندانی هســـتند که دوستشان دارم
اما لزوماً از آن دست هنرمندان مشهور
نیستند.
ëëتو تجربه عمیقـــی از هنر در دورههای
مختلف از حـــدود  50تا  60ســـال پیش
داری ،به نظر خودت چه چیزی در طول
ایـــن زمـــان در هنر تغییر کرده اســـت؟
اصالً تغییری را حس میکنی؟
مـــن از ســـالهای  1950میـــادی
کارهای بســـیار قـــوی را بهخاطـــر دارم،
امـــا خـــب خیلـــی جـــوان بـــودم و در
مدرسه هنری نقاشـــی میخواندم ،آن
زمـــان اکسپرسیونیســـم انتزاعـــی روش
نقاشـــی ما بود .من میخواستم که این
اکسپرسیونیسم انتزاعی را با واقعگرایی
ترکیب کنم و در قالـــب یک کار دیزاین
و طراحـــی دربیـــاورم .خیلـــی پیـــش از
«چیدمـــان» ،چیزهایـــی در هنـــر وجود
داشـــت .فضا در ذهن هنرمندان تغییر
کرد و یـــک قدرت نامحدود و تماماً آزاد
با موفقیت در هنر نمایان شـــد که روی
شانههای یک سیستم هنری استوار بود.
سیســـتم هنری که هدفش دوری از هنر
تجاری و سیســـتم کاالشـــدگی اثر هنری
بـــود اما زمانی که من به این سیســـتم و
کار در طبیعت روی آوردم این مســـائل
دیگر حاشیهای بود.
 ëëهنـــوز پرســـشهای زیـــادی دارم اما
مطالـــب دیگری هـــم درباره تـــو داریم
و شـــاید بیش از این بحـــث را طوالنی
نکنم .چیز دیگری هســـت که بخواهی

از مقطعی فضا در ذهن هنرمندان تغییر
کرد و یک قدرت نامحدود و تماماً آزاد
با موفقیت در هنر نمایان شد که روی
شانههای یک سیستم هنری استوار بود.
سیستم هنری که هدفش دوری از هنر
تجاری و سیستم کاالشدگی اثر هنری بود
اما زمانی که من به این سیستم و کار در
طبیعت روی آوردم این مسائل دیگر
حاشیهای بود
فضای چیدمان های محیطی استاب از سه بخش تشکیل شده :آب ،زمین و هوا (آسمان) ...این یکی از پروژه های او در دریاچه ای در اطراف نیویورک است

تجربه یک اجتماع انسانی

هنرمند استیتمنت و معنای یک حضور
در طبیعـ ــت را میبخشـ ــد .من دوسـ ــت
دارم که بخشی از طبیعت باشم و سپس
در یک تضادی آن را بفهمم یا بخوانم.
ëëبیشـــتر آثار شـــما مکان ویژه هستند،
چرا مکان تا این انـــدازه در آثار تو مهم
است ،البته در توضیح هنر در طبیعت
تا انـــدازهای اشـــاره کردید اما دوســـت
دارم بیشتر بدانیم.
مکان ویژه بودن برابر با دلیل حضور
یک اثر در آنجاســـت ،دلیلی که یک اثر
در یک مـــکان قـــرار میگیـــرد .در واقع

برای ما بگویی؟ ما مشـــتاق شـــنیدن و
خواندن آن هستیم.
من بـــرای زمانـــی طوالنـــی کار کـــردهام،
توجوهای بسیاری برای طراحی و فرمها
جس 
انجـــام دادم ،پی چیزهایی گشـــتم که انجام
نشـــده بـــود و تالش کردم کـــه بفهمم که چه
هســـتند؟ و بدانم که چه چیزی در هنر من را
به وجد میآورد .خیلی چیزها با شانس اتفاق
میافتند و پس از آن طبیعت میتواند از بین
برود و طبیعت مشـــاهده من را به شـــیوهای
طبیعی یا روش قویتر بسپارد یا این ممکن
است نشان دهد که باید وجود داشته باشد.

معلق در فضا؛ یکی از پروژه های استاب در اروپا

ایدهای اســـت بـــرای طراحی ،شـــکل و
فرم دادن کار که میتواند ساده باشد یا
آنکه بسیار سخت و پیچیده شود .ببینید
مـــن گاهی ایدههایم را از فرهنگ یا یک
سنت یا از تناســـبات هندسی یا زمین یا
حتـــی منبع مـــواد و مصالحـــی که برای
کارم انتخاب کردم ،میگیرم.
ëëامـــکان دارد کـــه از هنرمنـــدان مورد
عالقهات بپرسم؟
هنرمندان مورد عالقه؟ کمی سخت
اســـت ،شـــاید به نوعی درباره احترام و
امضاء و تأثیر هنری بشود صحبت کرد.

ëëراستی؛ تولدت مبارک!
خیلی خنـــدهدار اســـت وقتـــی که پیر
باشـــی ،تولد فقط یک روز دیگه اســـت اما
همچنـــان الزم هســـت که به آینـــده نگاه
کنی و برای آن برنامه داشـــته باشی .حتی
اگر شـــما هزاران فکر و ایده برای نقاشـــی
و طراحی و عکاســـی و کار داشـــته باشید.
یک روز دیگر و یک ســـال دیگر زمانهایی
هســـتند برای فکـــر کردن ،پرســـیدن و کار
کردن و بـــرای من روند کار اینگونه اســـت
که فکر میکنم و راهی برای اجرایش پیدا
میکنم.

بازآفرینی ضرباهنگ یک چیدمان ناپایدار در آب

روی استاب ،معلق در زمان
نگـــــاه

سوزان فلوید بارنر
مترجم :نفیسه امیدقائمی

روی اســـتاب ( )Roy Staabو کارهایـــش انبوهـــی از تناقضـــات
در حـــال گـــذار ،یک دو گانگـــی بیپایان از متضادهـــای غیرقابل
تطبیق هســـتند که بهگونهای به یک توازن خوشـــایند میرســـند.
ن ویژه او از مواد و مصالحی
چیدمانهای حساس به زمینو مکا 
بومی ســـاخته شـــده و در محل بنا میشوند .وی ترجیح میدهد
تا طراحیهای ســـازهای و دقیـــقاش را در طبیعـــت جای دهد:
جنگل ،مصب،دریاچههاو مراتع .اگرچه بهدلیل مقیاس بسیار
بـــزرگ ،چیدمانهای اســـتاب
ناپایدار و گذرا هســـتند ،بسته به
آب و هـــوا و مصالح آنها ممکن
است یک روز،یک فصل و گاهی
اوقات یکســـال طول بکشند .او
از کاغذ اشـــوینگ و مـــداد برای
طراحیهای مقدماتی استفاده
کرده و ســـپس کار را مســـتقیماً
روی زمین با اســـتفاده از طناب
و ســـتونها ،اجـــرا میکنـــد.
مصالح ســـازههای وی معموالً
نهال و نـــی ،اســـتفاده از تنوع و
محدودیتهای انعطاف،اندازه
و توان آنها هستند .طراحیهای
استاب مبتنی بر شکل هندسی
کاهشـــی،حفـــظ ســـادگی تنک
یـــا پیچیده شـــده توســـط تکرار
هســـتند که این امر بســـتگی به
ایده هنرمند و تعامل وی با مکان دارد.
اســـتاب ترجیح میدهد از کارهایش بهعنـــوان چیدمانهای
محیطی مکانمحور یـــاد کند ،چیزی که در تعریف وســـیع «بِن
توفنل» مؤلف و کیوریتور از هنر زمین نیز میگنجد:
«هنر زمین توسط یک تعامل بالفصل و شهودی با چشمانداز،
طبیعت و محیط رخ میدهد ...این مسأله به سادگی قرار گرفتن
یک مجســـمه در یک چشمانداز نیســـت ،بلکه در برگیرنده یک
نگرش به مکان و تجربهای اســـت که فراتر از شیء قرار میگیرد،
نگرشی که بر چشماندازی که مکان در آن قرار گرفته ،تأکید دارد و
اغلب آن را بهعنوان یک جزء فعال به درون کار میآورد ،به جای
آنکه صرفاً یک محیط یا زمینه باشد».

تأثیرپذیریهای روی اســـتاب شامل فرهنگ معاصر،فلسفه
افالطونی،موسیقیکالسیک،هنرزمینباستانی،سبدبافیژاپنی،
خلقیـــات هنر محیطی ،وضوح و منطق مینیمالیســـم و کالبدی
بودن اکسپرسیونیسم انتزاعی اســـت .وی به نحوی تزلزلناپذیر
خـــود را از هنرمنـــدان زمینی که در دهه  1960شـــناخته شـــدند،
متمایز مینماید .برخالف دخالتهای بزرگ آنها که با ُبلدوزرها
و جرثقیلها انجام میشـــود،کار اســـتاب هیچ جای زخمی روی
زمین باقـــی نمیگذارد .در تعریـــف خودش«کاملترین اثر هنر
محیطی ،اثری اســـت که شفاف و ترکیب شـــده با محیط باشد...
مجســـمه یک اثر دستساز بشر است و طبیعت آن را گرفته و به
درون گرداب خویش میکشد».
در حالی که نقاشـــیهای سنتی چشمانداز ،طبیعت را در هنر
بازنمایی میکنند ،چیدمانهای اســـتاب هنـــر را در دل طبیعت
نمایـــش میدهند .آنهـــا بهعنوان لنزهایی بـــرای دیدن و تجربه
کردن مکان بهکار میروند و حالتی از اندیشیدن را برمیانگیزند
که در آن چشـــمانداز توسط اشیا مشـــهود میگردد .روی استاب
غالباً شاخههایی را درون زمین یا کف دریاچه قرار میدهد و یک
آرماتور ایجاد میکند تا فرمهای افقی ســـاخته شده از علفها یا
نهالهای گردآوری شـــده ،درون آن معلق گردند .این شکلها با
فضای اطراف ،زمین یا آب احاطهکننده آن تعامل دارند .سایهها
یا انعکاسهـــای چندگانه و پیچیده خطوط شـــناور او ،با ابرهای
در حال گذر و زاویه خورشـــید تغییر میکننـــد .متداولترین آثار
وی ،چیدمانهایی ســـاده از ســـنگها یا صدفهایی هســـتند که
درون شـــیارهایی خطی و کم عمق قرار گرفتهاند ،یا نقشمایهها
و الگوهایی هســـتند که بواســـطه حرکت و راهرفتن در گل و الی یا
برف ایجاد شدهاند .مکانویژه بودن اصلیترین ویژگی آثار روی
اســـتاب هستند« .اگر ســـعی کنید تا در یک ضربآهنگ با زمین
باشـــید ،زمین به شما میگوید که هنر باید کجا قرار گیرد» .کار در
طبیعت ،رقص در یک فضای خاص و یک اجرای لذت بخش از
نشانههای زودگذر است.
بهمانند بیشـــتر هنرمندانی کـــه آثار زودگذر و بـــیدوام خلق
میکنند ،استاب از چیدمانهای کامل شدهاش برای مستندسازی
و نمایشگاههای بعدی،عکسبرداری میکند .تصاویر او همچنان
یک لحظه معلق در زمان و تعادل میان هندسه و درهمریختگی
مجســـمه و تنظیمات آن را به تصویر میکشند .کارهای او توسط
آسمان الجوردی ،گیاهان سبز شاداب یا شاخههای زمستانی تک
رنگ ،که از مه غلیظ یا درخشـــش طالیی در هنگام غروب ظاهر
میشـــوند ،قاب گرفته میشـــوند و ســـایهها یا انعکاسها در زیر
میرقصند .با وجود زیبایی عکس و ویدئوهای این مجسمههای

مکانویژه ،این عکسهاســـایههای دوبعدی از تجربهای هستند
کـــه میتوان در مکان داشـــت .در حالی که چیدمـــان چارچوب و
تمرکـــز خود را از زمین،آب و آســـمان اطـــراف خود میگیرند اما
تصاویر این آثار تنها ســـاختار فرمال کار را درون یک فریم عکس
ثبت میکنند .این عکسها نمیتوانند رایحه زمین مرطوب ،گرما
و ســـرمای خورشـــید و عبور ابرها،صدای پرندگان و حرکت آنها،
گذر زمان ،تغییر نور ،تعامل فیزیکی یا تغییر چشماندازهای در
حال حرکت را انتقال دهند.
در حالـ ــی که دیگـ ــر هنرمند محیطـ ــی اندی گلدزورثی بیشـ ــتر
زوال کارش را ثبت میکند،اسـ ــتاب از آنتروپی بهعنوان بخشـ ــی از
فرآینـ ــد خالقانهاش اسـ ــتفاده نمیکند .وی توضیـ ــح میدهد« :از
هم پاشیدگی بخشـ ــی از محیط است اما بخشـ ــی از کار نیست .کار
یک هنرمند باید کامل باشـ ــد .هنگامی که یک کار از هم میپاشد،
هنرمند دیگر کنترلی بر آن ندارد و این طبیعت است که آن را کنترل
میکنـ ــد ».وی چیدمانهایـ ــش را بالفاصله پس از تکمیل شـ ــدن
عکسبرداری میکند و ممکن است پیش از اینکه آنها تجزیه شوند
برای ثبت خاطرات در نورهای متفاوت ،گاهی اوقات در فصلهای
مختلفبازگردد.
یکی از تناقضات فراوان اسـ ــتاب ،این اسـ ــت که با وجود عشـ ــق
رمانتیکش به طبیعت ،معمای کارهای وی ،منطق،ساختار و الگو
هسـ ــتند .او دراین بـ ــاره اینچنین توضیح میدهد «سـ ــعی میکنم
تا کنترل کاملی از آنچه که میسـ ــازم داشته باشم،آنچه که چرایی
استفاده من از ریاضیات در کار هنری است» و اضافه میکند «سعی
میکنم تا جایی که امکان دارد به طبیعت نزدیک باشم .من در پی
یک خلوص هسـ ــتم ».در مصاحبهای در سال  2009وی کارش را با
توگو بخش فیگوراتیو
توگو و ساختار یک بازی مقایسه کرد« :گف 
گف 
توگو شبیه آن چیزی است که کار هنری من
کار است اما ساختار گف 
درباره آن اسـ ــت .کار من تماماً درباره سـ ــاختار و فرم میباشد ».با
ترکیب ریاضی و کار دست استاب بهدنبال اتحاد و ب ه هم پیوستگی
واال از هنر و فرهنگ است .کاری که در مصالح و روح ،شیء و فعل،
لنز و ظرف یکی اسـ ــت .در  74سـ ــالگی ،استاب هیچ عالئمی از کند
شدن کارش را نشان نمیدهد .اخیراًاز هند و لهستان بازگشته است
و در حال ترسـ ــیم پالن محلهای اقامت تابستانی است و در حالی
که مکانیابی نیها را برای پـ ــروژه جدیدش انجام میدهد ،درباره
کار بعدی مذاکره میکند .آخرین چیدمانهای استاب در میلواکی
یکی از پربارترین آنها در دهه گذشـ ــته هسـ ــتند .نمایشگاه طبیعت
در سـ ــه بخش در ویالتریس ،که در تابستان  2016به تصویر کشیده
شد،دوستان همشـ ــهری استاب،هنرمندان و همسایگانش را قادر
میسازد تا کارش را ببینند.

