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هســازی فرهنگی متأثــر از رســانهها در هنرهای
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تجسمی معاصر بر اساس نظریه ژان  بودریار*
(مطالعهی موردی آثار کاترینا فریچ)
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 1کارشناسی ارشد نقاشی ،دانشکده هنرهای تجسمی ،دانشگاه هنر اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 2دانشیار دانشکده هنرهای تجسمی ،دانشگاه هنر اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 3دانشیار دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی ،دانشگاه هنر اصفهان ،اصفهان ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،96/12/14 :تاریخ پذیرش نهایی)97/3/8 :

چکیده

ً
ژان بودریــار معتقــد اســت کــه فرهنگ در حال تولید شــدن و با هدایت رســانهها دائما در حال تغییر اســت .به نظــر او ،ما وارد
عصر «شبیهها» شدهایم .شبیهها نشانههایی هستند که مانند رونوشت یا الگوی اشیاء یا رویدادهای واقعی عمل میکنند.
از آنجاییکه رســانهها در شــبیه ســازی فرهنگی نقش بهسزایی داشــته و همچنین بر هنر معاصر تأثیرگذار بودهاند ،هدف این
مقالــه بــا عطــف به آرای بودریــار ،مطالعه بازنمود شبیهســازی فرهنگی متأثر از رســانهها در آثار هنرمند معاصــر آلمانی «کاترینا
فریچ» بوده و در پی پاســخگویی به این ســؤال اســت که« :چگونه شبیهســازی فرهنگی در آثار او بازنمود پیدا کرده اســت؟».
یپــردازد .نتایج تحقیق
ایــن مقالــه بــا روش توصیفــی – تحلیلی و تطبیقــی به مطالعه آثار این هنرمنــد بهویژه اثر ضیافت او م 
نشــان میدهــد کــه بازنمود این شبیهســازی فرهنگی ،وانمودهای اســت که هم نظری هپــرداز و هم هنرمند ،هرکدام به ســیاق
خود بهطور تمثیلی بیان کردهاند .وجوه اشترا ک اثر کاترینا فریچ و آرای بودریار همچون تکرار و تکثیر ،بازتولید ،شبیهسازی،
مصرفگرایــی ،تولیــد نشــانهها و فــرا واقعیــت نشــان میدهد کــه هنرمند با اســتفاده از تکــرار و تکثیــر ،بازتولید ،شبیهســازی،
مصرفگرایی و تولید نشانهها ،بازنمودی از شبیهسازی فرهنگی را با اثر خود ارائه داده است.

واژههای کلیدی

شبیهسازی فرهنگی ،رسانه ،هنرهای تجسمی معاصر ،ژان بودریار ،کاترینا فریچ.

* این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد نگارنده اول با عنوان« :نقش رسانههای الکترونیکی در همگونی فرهنگی و بازنمود آن در هنر معاصر (با تأ کید
بر آثار یوکینوری یانا گی ،کاترینا فریچ و ژو وندو)» به راهنمایی سایر نگارندگان در دانشگاه هنر اصفهان است.
** نویسنده مسئول :تلفن ،09133162280 :نمابر.Email: a.nazeri@aui.ac.ir ،031-36262363 :
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مقدمه
ارتباطات رســانهای نســبت به گذشــته باعث شــده است
ـترش
ِ
گسـ ِ
کــه فرهنگهــا ،ورای روابــط محــدود کننــدهی سیاســی -جغرافیایی،
فراتــر از حــدود مرزهــا با همدیگر در ارتباط باشــند .در چنین شــرایطی،
ش از پیش تحت تأثیر یکدیگــر قرارگرفته اند و
فرهنگهــای مختلــف بی 
ن ســان چهبســا الگوهایی از یک فرهنگ در فرهنگ دیگر تا جایی
بدی 
گسترش یابد که بهعنوان الگوی فرهنگ حاضر ،درونی و شناخته شود.
تکرارچنینالگوهایی،باعثشبیهسازیفرهنگهایمختلفمیشود.

ارتباطــات رســانهای باعــث شــده اســت کــه امــر شبیهســازی ،در
فرهنگهــای مختلــف نمود بیشــتری پیــدا کند .در این راســتا ،این
مقاله در مرحله نخست فرهنگ را از نظرگاه ژان بودریار 1بررسی کرده
و سپس به شبیهسازی فرهنگی و نقش رسانه پرداخته است و با در
نظر گرفتن نظریه شبیهسازی بودریار ،به بررسی و تحلیل اثر هنرمند
آلمانــی کاترینا فریچ 2با عنوان ضیافت-که دارای ویژگیهای خاصی
ازنظر فرهنگی است -پرداختهشده است.

پیشینه
بررس ـیها و دیدگاههــای گونا گونــی درباره جهانیشــدن فرهنگ
و روش تشــکیل و توســعه فرهنــگ جهانــی وجــود دارد؛ امــا آنچــه به
عنوان پیشــینه ،در ارتباط با موضوع پژوهش مشــاهده شد به شرح
زیر است:
ریــزارد ولنــی در مقاله خــود با عنوان فــرا واقعیت و وانمــوده :ژان
ت مدرنیته با
بودریار و پســتمدرنیســم اروپا ،به بررســی مفاهیم پس 
در نظــر گرفتــن تعریف بودریــار از فــرا واقعیت و شبیهســازی فرهنگی
میپــردازد و بــه ایــن نتیجه میرســد که بــا توجه بــه نظریــه بودریار،
جوامع هر روز سریعتر و جامعتر شروع به یکپارچگی و همسانسازی
میکننــد و بــه نظر میرســد کــه در ایــن یکپارچگی ،جوامــع ناامنتر،
ناپایدارتر و ترســنا کتر خواهند شــد .واقعیت از بین میرود و نســخه
اصلــی یک شــی هیچ اهمیتی نــدارد و بنابرایــن ،ارزش مرجع آن را از
دست میدهد (.) Ryszard, 2017
شوو هوی تزو در رساله دکتری خود ،به بررسی بازنمود بینالمللی
تأثیــرات فرهنگــی در آثــار پنج هنرمند آســیایی پرداخته اســت که در
بررســی آثار یانا گی به این نتیجه رســیده اســت که او با استفاده از اثر
موران پرچمی ،بازنمودی از شبیهســازی فرهنگی و شــرایط پیچیده
امروزی را ارائه داده است (.)Tzou, 2000
در مقالــه فرخــی ( )1394تحــت عنــوان :کاوشــی نظــری پیرامــون
پدیده جهانیشدن و امپریالیسم فرهنگی -رسانهای :یکسانسازی
ی شــدن ،بســتر زمانــی آن و مفاهیــم
و همگونــی فرهنگــی ،جهان ـ 
امپریالیســم فرهنگــی و رســانهای ،در جهــت همگونســازی و
یکسانسازی دیگر فرهنگها حرکت میکنند .هدف آنها ،تضعیف
فرهنگهــای بومــی و محلــی و اســتحاله آنهــا در فرهنــگ جهانــی
اســت .این پژوهش نتیجه میگیرد کــه جامعه جهانی ،ا گر مبتنی بر
توجه فرهنگهای بومی و محلی و منطقهای جریان یابد ،باعث غنا
ن حال پاالیش و تثبیت فرهنگهای مذکور میگردد و
و اعتال و در عی 
فرهنگی بومی
امکان بیشتر جهت تعامل و ایجاد تعادل در باورهای
ِ
و منطقهای را فراهم خواهد کرد.

در مقالــه حامدی و رضوی ( )1394تحت عنوان :نظام نشــانهای
حــاد واقعیــت در اندیشــه بودریــار و تطبیــق آثــار پیتــر هالــی هنــر بــا
آن ،ایــن پرســش مطــرح میشــود کــه چگونــه هنرمنــدان قادرند به
جهــان وانمــوده بپردازنــد؟ این مقاله بــا در نظر گرفتن حــاد واقعیت
و وانمودههــای بودریــار ،آثــار تجســمی پیتــر هالی هنرمنــد نئو-ژئو را
مورد بررسی قرار داده است و نتیجه میگیرد که آثار هالی ،بهگونهای
تمثیلی در پی وانمایی جوامع پساصنعتی است.
در مقالــه منصوریــان ( )1393تحت عنوان :هنر و حقیقت رســانه
در روزگار پس ـتمدرن -بررسی رســانه بهمثابه تولید کننده وانمایی
از منظــر ژان بودریــار ،با تفســیر بودریار از رســانه و جریانســازیهای
آن مشــخص میشــود کــه چطــور ایــن رونــد شــکلگرفته و در نهایت
ســوژه تهیشــده از فردیــت و معنــا در فضایــی وانمــوده و فــرا واقعــی
باقــی میمانــد .این پژوهش با پرداختن بــه مخاطب ،امر فرا واقعی،
جهان بدون معنا ،توهم واقعیت ،رابطه اطالعات و ارتباطات ،بقای
وانموده ،محو مخاطب و پایان معنای واقعی ،نتیجه میگیرد که در
جهــان پســتمدرن ،نشــانههای انضمامــی و واقعی امــر تولید جای
خود را به روند دیجیتالیشدن و نشانههای رسانهای میسپارند که
بــر فاصلــه واقعیت و نشــانه میافزایند تــا جایی که دیگر نشــانههای
بیارجــاع رســانهها ســروکاری بــا حــوادث واقعــی نداشــته و خــود به
بازتولید واقعیت میپردازند.
در مقالــه منصوریــان ( )1390تحــت عنــوان :وانمایــی :تاریخچــه
و مفهــوم -نگاهــی به الزامــات وانمایی بــرای جامعه و هنــر معاصر از
منظــر ژان بودریــار ،مفهــوم وانمایــی و همچنین تطور و شــکلگیری
و نــگاه تاریخی آن مورد بررســی قرارگرفته اســت؛ نتایــج این پژوهش
نشــان میدهد امر نمادین ،در یک سیر تاریخی از بازنمایی طبیعت
و جایگاه ثابت خود بهجایی میرســد که در ســومین دوره خود و در
نظــم ســوم وانموده ،بار خلــق خود واقعیت را بر عهــده میگیرد؛ این
واقعیت میتواند سیاسی ،هنری و یا مذهبی باشد که در هر صورت
توســط کدهایی بیارجاع بازآفریده میشــود .حوزههای نامبرده ،در
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بازنمود شبیهسازی فرهنگی متأثر از رسانهها در هنرهای تجسمی معاصر
بر اساس نظریه ژان بودریار

اتحادی که بهواســطه امر وانموده صورت گرفته ،جزمیت کالســیک
و تــا حدی مدرن خود را از دســت میدهنــد .همچنین در این مقاله
نتیجه گرفته میشود که ارزش هر حوزه ،در گروی کارکرد آن و میزان
ن ترتیب ،هنر ب ه ســوی هر چه
اســتفاده از امــر وانمــوده اســت .بهای ـ 
بیشــتر انتزاعیشــدن میل میکند و عواملی چون سیاست و رسانه و
حوزههای تبلیغاتی ،سوژه معاصر را وارد چرخه انتزاعی و تهی از معنا
میکننــد .در نهایــت ،مخاطب اثــر هنری ،در فروپاشــی امر اجتماعی
و در لــوای آن و حتــی قبــل از آن ،مســخ و مســکوت میمانــد و اثــر در
تصویری وانمایی شده و در سرگیجهای بیپایان ،جاودانه میشود.
پرهیزکار ( )1389در مقاله واقعیت رســانه و توده در حاد واقعیت
بودریــار ،ضمــن نگاهــی توصیفی به ســیر تحــول اندیشــه بودریار ،به
مفهـــوم کلیــدی اندیشــه او یعنــی حــاد واقعیــت پرداختــه ،ســپس
بــه تصویــری کــه وی از رســانه و فروپاشــی معنــی و زایــل شــدن امــر
ً
اجتماعــی و نهایتــا شــکلگیری توده بر اســاس مفهوم حـــاد واقعیت
ارائه میدهد ،توجه شده است.
آنچه در پیشــینهها مشــاهده شد نشــان میدهد که پژوهشی در
زمینه شبیهســازی فرهنگی متأثر از رســانهها بر اساس نظریه بودریار
انجام نگرفته است.

فرهنگ
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بــا توجــه بــه تنــوع تعاریفــی کــه از فرهنــگ شــده ،ژان بودریــار،
اصطالح فرهنگ را مملو از سوءتفاهمها میداند (بودریار1394 ،ب،
ً
 .)152او فرهنــگ را دائمــا در حــال تغییر و وجه معکــوس فرهنگ در
معنای «بازماندهای از آثار ،تفکرات و ســنن» و «مســیری پیوســته از
اندیش ـههای نظری و انتقادی -رجحــان انتقادی و کارکرد نمادین»
میداند (همان.)147 ،
تولید خود،
بــه گفتــه بودریار ،فرهنگ در
واقعیت خود و با شــیوه ِ
ِ
ـار «ب ـهروز بودن» قرار
ـ
فش
همان
معرض
همچــون کاالهــای مادی در
ِ
دارد .فرهنــگ همچــون ی ـک شــبه رخــداد در معلومــات عمومــی و
خود رسانه یعنی بیرون
همانند ی 
ک شــبه کاال در تبلیغات ،بیرون از ِ
از رمــزگان مرجــع ،میتوانــد تولیــد گــردد در واقــع فرهنــگ بــا حفــظ
مرجع ایدهآل بودن ،دیگر ساخته نمیشود
ن شــمولی و
ادعای جها 
ِ
که باقی بماند (بودریار.)1380 ،
بودریــار میگوید فرهنــگ کنونی «به خاطر ناآشــنایی با چگونگی
مهارکردن و تعادل بخشیدن به فرآیند فراپاشی ،در مسیر نابودی به
وسیلهی فروپاشی قرارگرفته است» (بودریار.)85،1393 ،

بودریار و رسانهها
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در فرهنگهای مختلف ،رسانه وسیلهای برای ابالغ پیام تعری 
ف
خود پیام
شــده اســت .بودریار طبق فرمول «مک لوهانی» ،رسانه را ِ
تلقی میکند (بودریار1394 ،ب.)186 ،
رس ـــانه تبلیغاتـ ــی ،رسـ ــانه چاپـ ــی ،رسـ ــانه دیجیتـ ــال ،رسـ ــانه
الکترونیکی ،ابر رسانه ،رسانه گروهی ،چندرسانهای ،رسانه اجتماعی

و رسـ ــانه هنری ،از جمله رســــانههایی هســــتند که بدون شک تمام
افراد مســــتقیم یا غیرمســــتقیم با آنها ســــروکار دارند .در این تحقیق
منظور از «رسانه» ،وسایل ارتباطی معاصر است« .رسانهها را میتوان
یکی از مهمترین منابع اطالعاتی موجود در هر جامعه دانسـ ــت که با
تولید ،تکثیر و انتشــــار پیام ،اطالعــــات الزم و ضروری را در زمینههای
مختلف همراه با تحلیلها و تفسیرهای متعدد در اختیار مخاطب قرار
میدهند» (بیژنی.)16،1389 ،
ژان بودریــار یکــی از پرنفوذتریــن نظریهپــردازان رســانه اســت
کــه آثــارش متأثــر از افــکار اینــس 5و مــک لوهــان 6اســت .او تأثیــرات
رسانههای جمعی را بسیار متفاوت و عمیقتر از هر تکنولوژی دیگری
ً
به شــمار میآورد .ظهــور رســانههای گروهی ،مخصوصا رســانههای
الکترونیکــی همچــون تلویزیــون ،باعــث تحــول هویت و نهــاد زندگی
شــده اســت .تلویزیــون ،جهــان را فقط شبیهســازی نمیکنــد ،بلکه
ً
چگونگی جهانی را که حقیقتا در آن زیســت میکنیم ،برای ما تفسیر
میکنــد .در نــزد بودریــار ،تبلیغــات ،بــا اهمیتتریــن رســانه گروهــی
در دوره معاصــر اســت .او میگویــد تبلیغــات بــه وســیله هــر کــدام از
مصرفکنندههــا ،تمــام مصرفکننــدگان دیگــر را هــدف میگیرد و هر
کــدام بهاین صورت ،به وســیله دیگران ،کلیتــی از مصرفکنندگان را
به وجود میآورد (بودریار 1394 ،ب.)190 ،

سازی 7فرهنگی متأثر از رسانهها
شبیه ِ
بودریار معتقد است ا گر دورههای پیشین بر تبادل نمادین متكی
بــود ،دوره مــدرن بــه چــاپ و جهــان معاصر زیر ســیطره رســانههای
گروهــی الكترونیــك قــرار دارد .وی معتقــد اســت در ســرمایهداری
انحصــاری ،مردم ب ه عنوان مصرفکننده بســیج میشــوند ،نیازهای
آنــان بهاندازه نیروی كارشــان مهم و اساســی هســتند .مبادله كاال،
نقد ریشهای سرمایهداری ،مبادله
بیاهمیت نیست و مبنای واقعی ِ
نمادین نظم مصرفی است (الیون.)36،1380 ،
8
یکــی از وجــوه اصلــی نظریــهی بودریــار ،توجــه او بــه وانماییهــا
و ام��ور فراواقع��ی اس��ت ( .)Baudrillard, 1993وی معتقــد اســت
در عصــر نشــانهها ،وارد فضــای «فــرا واقــع »9میشــویم .بازنمایــی
شبیهسازیشــده امر واقع ،واقعیتر از آن واقعیتی تلقی میشــود كه
قــرار اســت به آن ارجاع داده شــود .او میگوید «امــروزه واقعیت خود
حاد واقعیت اســت» (بودریار .)30،1393 ،بودریار معتقد اســت ســه
مرتبــه از تشــابه وجود دارد كه موازی بــا دگرگونیهای قانون ارزش از
رنسانس 10به بعد حركت میکنند:
 -1بدلســازی :الگــوی غالــب در دوره كالســیك از رنســانس تــا
انقالب صنعتی و تشابه بر پایه قانون طبیعی ارزش است.
 -2تولیــد :الگــوی غالــب در دوران صنعتی اســت و تشــابه بر پایه
قانون بازاری ارزش است.
 -3شبیهســازی :الگــوی غالــب در مرحلــه كنونی اســت كه تحت
حا كمیت نشــانهها و كدها قرار دارد .تشــابه بر پایه قانون ســاختاری
ارزش عمــل میکنــد (بودریــار 1394 ،الــف )464 ،کــه در حادتریــن
وضعیــت آن  -کــه مربــوط به جامع پســتمــدرن اســت  -حالتی به
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وجود میآید که مفاهیم ریشه در واقعیت ندارد بلکه ریشه در تخیل
و فرا واقعیت دارند.
تفکر ژان بودریار بر این اســاس اســت که دیگر مواد مصرفی ،بر پایه
میــزان نیاز حقیقــی تولید نمیگردند ،بلکــه تولیــدات در روند افزایش
هرچه بیشتر مصرفگرایی ،به دنبال شبکهی معنایی تازهای میگردد
که بر اســاس بســتهبندی ،نشانه ،قانون مد و بهطور ویژهای ،نمایش
اســت کــه اهمیــت دارد و ایــن باعــث میشــود مبادلــه صــورت گیــرد.
او ایــن روش جدیــد را نشــانه تعبیــر میکند و بر این اندیشــه اســت که
نشانهها ،فرهنگسازی تازه یا وانموده را شکل میدهند .نشانههایی
بیماهیــت کــه ماهیت هــر چیزی در دنیــای پســامدرن ،حتی هویت
سوژه و فاعل را تفسیر میکنند .سوژهی جدید ،ابدیت و اعتبار و درک
موقعیــت خویــش را ،در انبوهــی از کاال و ادرا ک وانمــود شــدهی آنها
11
پیدا میکند .بودریار ،دورهی دوم تفکر خود را با کتاب آیینهی تولید
و مبادلهی نمادین و مرگ 12شروع میکند که نظم حا کم بر جامعهی
پیشــا مــدرن را تبییــن میکنــد و بــا حمایــت از ایــن جوامــع و بــهنقــد
کشیدن ساختار نظم مدرن ،شروع عصر وانموده را ،بهعنوان سومین
نظم موجود در جامعه کالسیک و مدرن ،تبیین میکند.
در قســمت ســوم ،بودریــار توضیــح میدهــد کــه ا گــر جامع ـهی
کالســیک بر اســاس مفاهیم و مبــادالت نمادین و نیــز جوامع مدرن
بر اســاس تولید شکلگرفته است ،جامعهی پسامدرن و عصر کنونی
بر اســاس مفهوم وانمایی شــکل میگیرد .جامعهای که کار خودش
در الگوهــای ســایبری ،همچون تلویزیــون و تصاویر دیگر دیجیتالی،
ً
بازنمایــی و وانمایــی میگردنــد .این مرحله دقیقــا مرحلهی جدایی
از «اقتصــاد سیاســی» ب ـه عنــوان اصــل ســازماندهندهی جامعــه
اســت ،عصــری کــه رســانه ،حوزهی مشــخص رســانهها را بــه کدها و
رمــزگان بــدل میکند .در ایــن مرحله نشــانهها ،درصدد شــکلدهی
بــه جهــان پیرامون خود بر میآیند .در این روند ،جامعه از تولیدی-
ســرمایهداری به سمت نو سرمایهداری و سایبرنتیک حرکت میکند
ـرل تمــام حوزههــای موجــود ،اعم از هنر ،سیاســت،
و هــدف آن کنتـ ِ
دیــن و  ...اســت .کدهــا ،نظام جدید رمــزگان بیارجــاع و مهرههای
بازی جدید را تشــکیل میدهند .کدهایی که دارای الگوی وانمایی
یکســان هســتند و اســاس همــه چیــز را شــکل میدهنــد .در ایــن
شــرایط ،تمــام فا کتورهــای موجــود در جامعــه به کد یا ی ـک مهرهی
بازی شــطرنج بدل میشوند .در ســومین مرحله از تشابه ،جایی که
غلبهی امر مجازی به حدی میرسد که به قول بودریار« :ما به مجاز
نمیاندیشــیم ،بلکــه ایــن امر مجازی اســت کــه به ما میاندیشــد».
نظــم ایجــاد شــده و اســلوبهای جدیــد ،در یــک ســیر دایــرهوار قرار
میگیرنــد و واقعیــت را تشــکیل میدهنــد؛ بــه صورتی که هر نشــانه،
ً
صرفا به نشانهای دیگر و هر کاال به کاالیی دیگر ارجاع داده میشود.
عدم قطعیت ایجاد شــده توســط تولید و تکثیر وانمودهها و کدهای
جدید در این ســیر و در فضایی بیخاســتگاه ،راه تشــخیص درســت
از نادرســت را ناممکن میســازد .به همین دلیل اســت که شــاهد از
بین رفتن تقابل بین زشــت و زیبا در هنر ،پدیدهی مد چپ و راســت
در سیاســت ،مفیــد و غیرمفیــد در اشــیا و خــوب و بــد در اخالق و هر
سطحی از مفاهیم طبیعت هستیم (.)Baudrillard, 1993

وانمایی امکاناتی که فناوریهای رسانهای نوین فراهم کردهاند،
ِ
متضمــن آن اســت کــه فرهنــگ ،دیگــر واقعیــت را تکثیر نکــرده بلکه
خــود آن را تولیــد میکنــد .واقعیت حاصــل نمایشهــای تلویزیونی،
صفحههای رایانهها ،نظامهای تولید واقعیت مجازی و گوشیهای
پیشرفته است (استیونسون.)218 ،1383،
بودریــار میگویــد مــا وارد عصــر شــبیهها شــدهایم .شــبیهها
نشــانههایی هســتند کــه بــهمنزلــهی رونوشــت یــا الگــوی اشــیاء یــا
رویدادهــای واقعــی عمــل میکننــد .در ایــن تشــابه« ،هــر مرتبهای،
مرتبهی قبلی را تابع خود میکند» (بودریار 1394 ،الف.)772 ،
در دوران پســت مــدرن ،شــبیهها دیگــر نــه رونوشــت یــا کپــی
واقعیتانــد و نــه المثنــای آن؛ آنها هــم زمان ایــدهی واقعیتی را که
مدعــی بازنمایــی آن هســتند ،بــه وجــود میآورنــد .شبیهســازیها
بــه هیــچ واقعیتی خارج از خودشــان اشــاره ندارند .پســتمدرنیته،
ن یافتــه اســت .از خانههای
حــول چنیــن شبیهســازیهایی ســازما 
مــدل گرفتــه تــا الگــوی برنامهریــزی شــهری ،رابطــه خوب جنســی،
مردانگی ،مد و هویت شخصی و در نهایت ساختار اجتماعی را رمزها
و مدلهایی ســامان میدهند کــه واقعیتی را که مدعی بازنمایی آن
هســتند ،بــه وجود میآورنــد (ســیدمن .)231 ،1388 ،وانمودههای
شبیهســازی بودریار ،اســتوار شــده بر اطالعات و نمایش سیبرنتیکی
هســتند که هدفشــان حدا کثر عملیاتی شــدن و بیش واقعی بودن و
کنترل مطلق است (بودریار.)1383 ،
بنا به اســتدالل بودریار ،در روزگاری که رسانههای گروهی همهجا
حضــور دارند ،واقعیت تازهای آفریده میشــود که متشــکل از آمیزهای
از رفتارهای مردم و تصاویر رسانههاســت .دنیای فراواقعیت ،با شبیه
واژهها بنا میشــود؛ تصویرهایی که معنــای خود را از تصویرهای دیگر
اخذ میکنند و به همین دلیل پایه و اساسی در واقعیت بیرونی ندارند
(گیدنــز670 ،1394 ،ـ .)669بــه نظــر بودریار ،ســوژهها دیگر نمود امیال
خــود را در ابژههــا نمیجوینــد ،فاصله بیــن این دو از بین رفته اســت.
در نهایــت ســوژهها در دنیایــی ســکونت یافتهانــد کــه در آن جریانــات
فرهنگی ،اطالعات فضای خصوصی را فرو پوشاندهاند .محرمانهترین
لحظات زندگی ما ،ا کنون از طریق فناوریهای رســانهای با تشریفات
خاص خود به عرصهی عمومی کشیده میشوند .هر چیزی هرچقدر
ح شــده و مورد بحث قرار میگیرد .بودریار،
هم که مبتذل باشــد ،مطر 
فروپاشــی زندگــی روزمــره را در رســانهها بــهعنــوان نوعــی هرزهنــگاری
توصیــف میکنــد .فرهنــگ امــروزی را میتــوان بــ ه درســتی فرهنگــی
مبتذل دانست که در آن ،دنیا با عاریشدن از هر رمز و رازی ،وجههای
بیواســطهتر و شــفافتر یافته اســت .دنیای نمــای نزدیک صفحهی
تلویزیــون ،چشــمانداز تأمــل انتقــادی را محو کــرده و ســوژهها به حد
نهایی یک فرهنگ بیروح و پرشــتاب تنزل یافتهاند .تولید فرهنگی،
ش از حد به معنی آن اســت که حجم اطالعات تولید شــده ،بیرون
بی 
از ظرفیت تأویل سوژه است .ابژه ،سوژه را خاموش ساخته است .ا گر
مردی نشسته در یکبار را تصور کنیم که انبوه دستگاههای تلویزیون،
پوســترهای تبلیغاتــی ،مطبوعــات جهانــی و گفتارهای مکــرر رادیوها
محاصــرهاش کردهانــد ،میتوانیم بــه درکی از نظریات بودریار برســیم.
آن مرد دارد آبجواش را مزمزه میکند و در همان حال هوش و حواس
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بازنمود شبیهسازی فرهنگی متأثر از رسانهها در هنرهای تجسمی معاصر
بر اساس نظریه ژان بودریار

او اســیر «برقگرفتگــی دائمی» ناشــی از فناوریهای رســانهای اســت،
بیآنکه همه توجهش را به رسانهی خاصی معطوف کند .اینها هیچ
یــک تازگــیای بــرای بیــرون آوردن آبجونوش مــا از حالــت بیتفاوتی و
ســرد خود ندارد .او در زیر سیالب ناهمخوانی نظامهای اطالعرسانی
ً
جهانــی ،همچنــان «عمیقــا یــخزده» میمانــد (استیونســون،1383،
.)214-213
14
13
جهانــی که بورســتین در کتابش بــا عنوان تصویر به آن اشــاره
مــی کنــد ،شــبه رویــداد اســت .جهانــی کــه در آن رخدادهــا ،تاریخ،
فرهنگ و ایدههایی بر اساس رمز و نبوغ رسانهای ساخت ه و پرداخته
شــدهاند .این همپوشــانی جایگزینی رمزها با مرجع اســت که تعریف
مصــرف رســانهی جمعــی اســت .رخــداد تنهــا هنگامــی قابلمصرف
یگــردد کــه بــه وســیله زنجیــره تولیــد صنعتــی ،یعنــی رســانههای
م 
جمعی ،از صافی گذرانده و قطعه قطعه شــود و دوباره ســرهم بندی
گــردد و ب ـه شــکل محصولــی نهایــی ،یعنی نشــانههای پایــان یافته و
ترکیــبشــده خلق شــود .آرایش بــرای صورت نیز شــبیه همین کار را
انجام میدهد؛ به جای خطوط حقیقی و ناهمگون ،مجموعهای از
پیامهــای غیرواقعی اما یکپارچه بر پایــه عناصر و رمزگان داللتهای
تحمیلشــده .باید از تشــریح ایــن کار بزرگ تولید تصنعــات ،آرایش،
شــبه شــی و شــبه رخدادهایــی کــه بر زندگــی روزان ـهی ما به وســیله
طبیعتزدایــی از محتوای اساســی یــا تحریف آن تســلط یافت ،دوری
جست (بودریار 1394،ب.)193 ،
در تمــام چرخ ـهی زندگــی روزانه ،رونــد شبیهســازی بزرگی وجود
دارد کــه به پیروی از نمونههای شبیهســازی اتفاق میافتد که همه
علوم بر آن اساس فعال هستند .بر این اساس ،نمونه ها را با ترکیبی
از عناصــر و ویژگیهــای امــر واقــع میســازند ،یــک رخــداد ،ســاختار
یــا موقعیتهــای آینــده را بــر پایهی آن به انجــام میرســانند و بعد از
نتیجهگیــری ،در پایان بر اســاس آن بــر روی واقعیات عمل میکنند.
میتوان گفت این وسیلهای تحلیلی در یک روش علمی است.
این شــیوه در روابــط جمعی ،واقعیت مییابد .واقعیت ،به ســود
ایــن واقعیـ ِـت نــو که بــه وســیله رســانه حقیقت یافتــه اســت ،از بین
میرود؛ چه بسا بار دیگر باید نسبت به زبان بد گمان شد که خود به
خود از «دروغ»« ،شباهت» و «تصنع» سخن میگوید (همان.)194،

اســت که با شــکلهای آشــنا امــا در اندازههــای بزرگ اجرا شــدهاند.
پیکرهنگاریهــای او ،دربرگیرنده بســیاری از منابع مختلف از جمله،
مســیحیت ،تاریــخ هنــر و فرهنــگعامه اســت .او بــرای اولیــن بار در
اواســط ده ـهی  ،1980بــا ارائــه مجســمهای از یــک فیــل (تصویــر)1
بهانــدازه واقعــی ،توجــه بینالمللــی را بــه خــود جلــب کــرد .فریچ در
رونــد آثار خــود ،از روشهای مجسمهســازی ســنتی و تولید صنعتی
ً
اســتفاده میکند .بســیاری از کارهای او کامال با دست خلقشدهاند

تصویر  -1فیل ،1983 ،پلیاستر ،چوب ،رنگ 381×419×160 ،سانتیمتر ،گالری مت ،نیویورک.
مأخذ)URL1( :

کاترینا فریچ
در  1956در شــهر اســن آلمان به دنیا آمد .فریــچ مطالعاتش را در
زمینه تاریخ و تاریخ هنر در دانشگاه مونستر آلمان شروع کرد اما کار
هنری خود را در آ کادمی دوســلدورف در رشــته مجسمهسازی ادامه
داد .او هنرمنــدی بــود کــه مجســمههایش حیرت و جنجــال زیادی
15
برانگیخــت .عالقــه فریچ به کپی کردن ،بیش از همه در اثر ضیافت
(( )1988تصاویر  5و  ،)6خود را نشان داد .فیگورهای تکثیر شدهای
کــه دو طــرف میز طویل نشســتهاند و دس ـتهای عین همشــان را بر
روی میزی که طرحی ماشینی دارد ،گذاشتهاند ،بیانگر ترس جامعه
از پیشرفت ّفناوری هستند (آرچر.)1390،
شــهرت خانم فریچ ،بیشــتر به دلیل مجسمهها و چیدمانهایی

  تصویر -2کودک با سگهای پشمالویی ،1995 ،گچ ،فلز برنج باروکش کروم ،رنگ528×40 ،
سانتیمتر ،گالری مت ،نیویورک.
مأخذ)URL1( :
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ولی ا کثر آثار اخیر او ،نســخه اولیه با دســت اجرا و ســپس بهوســیله
کارخانههــای صنعتــی تکثیــر میشــوند .او در آثــارش از مــوادی مثل
گچ ،پلیاستر و آلیاژ آلومینیوم استفاده کرده است (.)Garrels, 1996
آثــار فریــچ را میتوان با در نظر گرفتن تغییر نگاه مخاطب نســبت
به اشــیاء ،در ادامه آثار مارســل دوشان 16دانست .ب ه عنوان مثال اثر
«میــز ســیاه با اجناس ســفید» (تصویــر )3که در ســال  1985در موزه
هنــر مــدرن به نمایــش درآمد .ایــن اثر در خــارج از مــوزه میتواند به
عنوان یک شــیء روزمره دیده شود .این تغییر رویکرد بیننده ،بسیار
به کار دوشان شبیه است.

تکــرار از ویژگیهــای اصلــی آثــار ایــن هنرمنــد بــه شــمار میآیــد
(تصاویــر 3 ،2و  .)5اثــر ضیافــت فریچ (تصویر ،)5یک مجســمه بزرگ
به طول  16متر است که متشکل از  32نفر نشسته روی نیمکتهای
چوبی در دو ردیف  16نفره است .میز با پارچه پنبهای سفید و با یک
الگوی قرمز پوشــیده شــده است که نقش آن برگرفته از رومیزیهای
سنتی سوئیس است .تمام این اثر با مواد پلیاستر خلق شده است.
هم ـهی لباسهــا ،سیاهوســفید رنگآمیــزی شــدهاند و اجزایی مثل
صورت و دستها نیز به رنگ سفید است .او بهصراحت بیان میکند
کــه آیــا مرزی بیــن هنر و زندگی وجود دارد یا اینکــه این دو با همدیگر
تکــرار یکنواخت
همپوشــانی دارنــد .ســکون و بــی ارادگی بهواســطه
ِ
عناصــر در اثر دیده میشــود .اثر فریچ چرخهی تغییر ناپذیری اســت
کــه بــه تکــرار همان طــرح ،همــان ظاهــر ،همان افــکار و احساســات
مشــابه بارها و بارها میپردازد و اینگونه به خود اشــاره دارد .عناصر
مربــوط بــه این اثــر ،تجربههای زیســتی هنرمند اســت کــه بهصورت
واقعیتی معاصر شــکلگرفته اســت .رومیزی ،الگوی ســنتی است که
هنرمند در دوران کودکی در یک مســافرخانه ســوئیس دیده اســت.
شــکل یکســان و تکرار افراد ،به برابری جمعی تودهها اشاره دارد و به
عنــوان عناصر ســازنده جمعی ،در یــک طرح ایدهآل نقشــی برابر ایفا
میکننــد .عــاوه بر این ،تــرس جمعی ما در مورد آینــدهی تحقیقات
ژنتیکــی ماننــد همتاســازی 17کــه در حــال حاضر در مرحلــه حدس و

تصویــر  -3کاترینــا فریچ ،1985 ،میز ســیاه با اجناس ســفید ،چوب ،رنگ و پالســتیک .منبع:
موزه هنر مدرن ،نیویورک.
مأخذ)URL2( :

تصویر -4موش ،1993 ،رزین پلی استر و رنگ 1300×280 ،سانتیمتر ،گالری مت ،نیویورک.
مأخذ)URL1( :

تصویــر  -5ضیافت (گروهی بر ســر میز) ،1988 ،پلیاســتر ،چوب ،کتــان ،رنگ140×1600×175 ،
سانتیمتر ،گالری مت ،نیویورک.
مأخذ)URL1( :
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بازنمود شبیهسازی فرهنگی متأثر از رسانهها در هنرهای تجسمی معاصر
بر اساس نظریه ژان بودریار

گمان است در این چیدمان دیده میشود (.)Lauter, 1994
فریــچ در گفتگــو بــا ماتیاس وینــزن 18میگویــد :با افــکار ،تجارب و
رؤیاهایــم و همچنیــن تاریخ ،اســطورهها و افســانههای محلی آلمان
در جســتجوی پیدا کــردن کهــنالگوهــا هســتم .بــا توجــه بــه تکرار و
ً
تکثیر در آثارش برای او مقیاس ،بعد ،تناســب و رنگ باید کامال یکی
باشــد تــا اثر نهایی خلــق گردد .گری گارلس 19به عنــوان متصدی آثار
او تا سال  1996توضیح میدهد که برای این هنرمند سختگیر ،پیدا
کردن یک نقطه در شــکل و تناســب مجســمه بســیار اهمیــت دارد و
این به ادرا ک شهودی هنرمند برمیگردد (.)Garrels, 1996
شبیهســازی فرهنگــی کــه فنــاوری دیجیتــال فراهــم م ـیآورد
را میتوانیــم ب ـ ه خوبــی در آثــار فریــچ ببینیــم .ا گرچــه ممکــن اســت
خوانشهایــی کــه مخاطبین از آثــار او ارائه میدهند ،به شــکلهای
مختلــف متمایــز باشــند؛ تکــرار و تکثیــر ،ویژگــی اصلــی اثــر ضیافــت
ـرفت فنــاوری دنیــای معاصر اســت .فیگورها
فریــچ ،ارجاعــی به پیشـ ِ
نشــانههایی از بازتولیــد خودشــان هســتند .امکانــات رســانههای
اجتماعــی بــرای تمام کاربران یکســان اســت و با پیشــرفت روزافزون
رسانههای الکترونیکی ،همه مردم در هر جایگاهی میتوانند بهطور
یکسان از آن استفاده کنند.
از آنجاییکه رســانه میتواند ســبک روابط انســانی را شــکل دهد
و معیارهــای عملکردهــای موجود را در این روابط مشــخص کند ،در
این اثر نیز به نظر میرســد این فنآوری است که همه را شبیهسازی
میکند .وســایل ارتباطی تا جایی پیشرفتهاند که به طبیعت انسان
جدید تبدیلشدهاند .رومیزی ماشینی در این اثر ،عصر مکانیکی و
عصر الکترونیک را یادآور میشــود .در واقع شکل سازمان اجتماعی،
مراحــل جامعــه کنونــی و خصوصیــات فرهنگی که توســط رســانهها
شــکلگرفتهاند .فضــای الکترونیــک جوامــع امروزی که به هر شــکل
میتوانیــم آن را طر حریــزی کنیــم ،نتیجه گســترش فنآوری اســت.
ً
به گفته بودریار «رسانهها اسباب اجتماعیسازی نبوده ،بلکه دقیقا
بالعکــس ایــن عمــل میکننــد :کار آنهــا فروپاشــی امــر اجتماعــی در
تودهها است» (بودریار.)113 ،1393 ،
رســانهها در دو راســتا عمــل میکننــد :در ظاهــر بــه تولیــد هر چه
بیشــتر امــر اجتماعــی اقــدام کــرده ،در باطــن مناســبات اجتماعی و
نفــس امــر اجتماعــی را خنثــی میکنند .امــر اجتماعی نــهتنها مفرط
و بیمصــرف شــده بلکــه ایــن نکته را هم نقــاب میزند کــه خود تنها
ً
یــک انتــزاع و ته مانــده ،یا حتی صرفــا جلوهای از امــر اجتماعی ،یک

وانمایی و یک وهم است (همان.)88 ،1393 ،
هنرمنــد در بازنمایــی اثــر خــود ،از همیــن فنآوری کمــک گرفته
اســت تــا بتوانــد شــخصیتهای اثرش را خلــق کند .به نظر میرســد
شــخصیتهای اثــر ،از حــس شــنوایی و بصــری برخــوردار نیســتند و
همچون روباتهایی بر سر یک میز به ضیافتی گردآمدهاند .ضیافتی
کــه گویــا در آن ،فقــط نشــانی از تولیــد و تکثیــر و به دنبــال آن مصرف
دیــده میشــود .مصرفی که بــه گفته بودریــار« ،فرایند شــیوههای نو
ارتباطــات جمعــی ،نوعی پیــام بســیار تحکیمآمیزی را ارائــه میکند:
پیغام مصرف پیام» (بودریار1394 ،ب.)187 ،
فریــچ ،هوشــمندانه بــر ســر میــز ،غذایــی تــدارک ندیــده اســت و
آنچــه خودنمایی میکند تکرار نقش مایههای قرمز ماشــینی اســت.
مهمانها نیز گویا روحی در بدن ندارند و توسط رسانهها هیپنوتیزم
شــدهاند .بودریــار ســکوت اجبــاری تــوده در رســانههای همگانــی را
خامــوش نمیدانــد بلکــه میگوید :من در این خاموشــی ،نشــانهای
از انفعــال و از خــود بیگانگــی نمیبینــم ،بلکــه ،هــر آنچه هســت یک
روش و پاســخی اصولی و عرضه شده در قالب یک چالش مهم است
(بودریار.)125 ،1393 ،
چالشــی کــه هنرمنــد به ســراغ آن رفته اســت عدم حضــور جنس
مؤنــث اســت .تمــام افــراد حاضــر در مهمانــی ،مردانــی بــا پوشــش
لباسهــای ســیاه هســتند .بودریــار مــدل مذکــر را مبتنــی بــر توقــع،
گزینش و رقابت میداند (بودریار1394 ،ب .)138 ،رومیزی با نقوش
ســنتی کشــور ســوئیس ،تأثیری از فرهنگی دیگر که هنرمند از دوران
کودکی با آن مواجه بوده و ا کنون به یک کهنالگو تبدیلشده است.
بــا نگاهی متفاوت میتوان اثــر کاترینا فریچ را ،تغییر جدی در الگوی
مصرف رسانهای جامعه که چالش مهم پیش روست در نظر گرفت.
بهرهگیــری گســترده از شــبکهها و ماهوارههــا و آســیبپذیری اعتماد
اجتماعی به رسانه شبیه ضیافتی است که برپا شده است.
مفهــوم ایــن اثــر بهعنــوان یــک چیدمــان مجســمه گونــهای کــه
چشمانداز آیندهای را بازگو میکند را میتوان در رمان «دنیای قشنگ
نو» نوشته آلدو ها کسلی 20بازخوانی کرد .ها کسلی مدینه فاضلهای را
به نمایش میگذارد که در آن مهندسی تکنولوژی به خلق انسانها با
خصوصیتهای از قبل تعیینشده منجر میشود .در این آرمانشهر ،
پیشرفت فناوری به حدی رسیده است که انسان میتواند فرایند تولد
را به شکل مصنوعی و در مقیاس کالن شبیهسازی کند.
افــراد حاضــر در ضیافــت ،چنــان بــه وســیله فنــاوری رســانهای

تصویر -6ضیافت (گروهی بر سر میز) ،1988 ،پلیاستر ،چوب ،کتان ،رنگ 140×1600×175 ،سانتیمتر ،گالری مت ،نیویورک.
مأخذ)URL1( :
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شبیهســازیشــدهاند که از همدیگر قابلتشخیص نیستند .هرچند
ب ـ ه نــدرت چنین فرهنگــی با چنین شــرایط حادی به وجــود خواهد
ـازی صورت گرفته ،نشانهای است بهمنزله
آمد .در این اثر شــبی ه سـ ِ
رونوشــت یــا الگوی واقعی یک شــخص که به گفتــه بودریار در دوران
پســتمــدرن ،این شــبیهها دیگر نه رونوشــت یــا کپــی واقعیتاند و
نــه المثنــای آن .آنها بــه واقعیت خارج از خودشــان اشــاره ندارند.
مــردم ب ـ ه عنــوان مصرفکننــده ف ـنآوری رســانهای بــر ســر یــک میــز
نشســتهاند و آنچنــان محو آن شــدهاند که در خلســه فــرو رفتهاند.
همانطور کــه بودریار میگوید تولید در فراینــد افزایش مصرفگرایی
اهمیــت پیــدا میکنــد .ســوژههای معاصر نیــز جاودانگی و پرســتیژ و
درک موقعیت خود را در ضیافت این فناوری میدانند .عدم گفت و
گــوی پیکرهها با یکدیگر ،در اثر ضیافت ،مصداق ســکوت تودههایی
اســت که بودریار میگوید :سکوت تودهها «سکوتی نیست که سخن
نمیگوید ،این ســکوتی اســت که نمیخواهد کســی به نامش سخن
بگوید .از این نظر ،این ســکوت نه از خود بیگانگی ،بلکه یک ســاح

بران است» و «هیچکس را نمیتوان نماینده ا کثریت خاموش شمرد
و این انتقام ا کثریت خاموش است» (بودریار.)57،1393 ،
غلبــه رنــگ ســیاه در آثار فریــچ به لحــاظ روانشناســی از اهمیت
ویژهای برخوردار اســت .این رنگ همــواره روی ذهن آدمی تأثیرگذار
است .سیا ه بیشتر مرتبط با رمز و راز است .این رنگ هر جا که باشد،
پیام قدرت را انتقال میدهد .گرچه رنگ ســیاه گاه نشــان نیســتی،
ناامیــدی نســبت بــه آینــده ،کنارهگیــری از فعالیتهــای اجتماعی و
گوشهگیری نیز هست .رنگ سیاه با ابهت ،رسمی ،محترم و تا حدی
ترسنا ک است و ا گر زیاد مورد استفاده قرار گیرد ،ممکن است حالت
تهاجمی در فرد به وجود آورد .ســیاه به عنوان رنگی محتاط ،جدی
ً
و بزرگ جلوه میکند و معموال در موقعیتهای رســمی و مهم از این
رنگ اســتفاده میشــود .با این توصیفات میتوان در این اثر ،کاربرد
رنــگ ســیاه را ناشــی از واهمــهای نســبت به آینــده دانســت .بودریار
ً
میگویــد «تودههــا ،زیر بمباران محرکهــا ،پیامهــا و آزمونها ،صرفا
یک قشر مات تیرهاند» (همان.)57،1393 ،

جدول  -1تطبیق نظریات بودریار و ویژ گیهای اثر ضیافت کاترینا فریچ.

نظریات بودریار

ویژ گیهای اثر ضیافت
افراد دور یک میز نشستهاند و پیام مصرف را عرضه میکنند.

رسانههای ارتباطجمعی نوعی پیام مصرف و دکوپاژ را بهعنوان نشانه عرضه میدارند.

انفعال پیکرهها؛

در رسانهها انفعال و از خودبیگانگی یک چالش است.

شبیهسازی از یک الگوی ثابت (پیکره)؛

در طول زندگی روزانه ،جریان وسیعی از شبیهسازی رخ میدهد.

رنگ پیکرهها تیره است.

تودهها ،زیر بمباران محرکها و پیامها ،مات و تیرهاند.

شبیهسازی امر اجتماعی؛

امر اجتماعی یک وانموده است.

تکرار یک الگوی ثابت؛

تکرار و تکثیر از ویژگیهای رسانهها است.

سکوت افراد دور میز و عدم ارتباط بین آنها (عدم گفت و گو)؛

سکوت اجباری تودهها در رسانههای همگانی.

نتیجه
ســا کنان یــک جامعــه در ســبک زندگــی ،عالیــق و خواس ـتها از
ط جمعــی بــه آنــان میدهنــد،
الگوهــای مشــابهی کــه وســایل ارتبــا 
برخــوردار میشــوند .ایــن الگوهــا و گــردش فرهنگ ،باعــث به وجود
آمــدن نوعــی تشــابه فرهنگــی خواهد شــد .فرهنگ که همــواره یکی

از عوامــل مهــم مرزآفریــن در برابــر گســترشطلبی و جهانگرایــی امــر
اجتماعــی بــوده اســت ،ا کنــون بــهواســطه رســانههای الکترونیکــی
نمیتواند همچون گذشته مرز آفرینی کند.
ویژگــی آثــار کاترینــا فریــچ از جملــه :تکــرار و تکثیــر ،بازتولیــد،
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بازنمود شبیهسازی فرهنگی متأثر از رسانهها در هنرهای تجسمی معاصر
بر اساس نظریه ژان بودریار

شبیهســازی ،مصرفگرایــی و تولیــد نشــانهها ،فــرا واقعیــت و ظهــور
نشــانههای جدید هویتی نشــان میدهد که هنرمند بــا به کار بردن
ایــن ویژگیها ،شبیهســازی فرهنگی را بهطــور تمثیلی بازنمود کرده
اســت .اثر ضیافت به طور تمثیلی نشــان میدهد که همانند نگاری
و فــرا واقعیتــی کــه از آن صحبــت میکنــد ،چگونه در دنیــای فرارو به
وقــوع میپیونــدد .آفرینــش انســانهایی بــا ویژگیهــای یکســان و
شبیهسازیشده ،فرا واقعیتی است که مخاطب را به تفکر وا میدارد.
هنرمند با کاربرد رنگ سیاه ،این واهمه را نسبت به آینده بیان کرده

اســت .در نهایــت باید گفــت «وانمودههای» بودریــار و اثر «ضیافت»
فریچ ،هر دو آیندهای اســت که هرکدام به ســیاق خود فرا واقعیتی را
بــهطور تمثالی بیان کردهاند .وجوه اشــترا ک اثــر کاترینا فریچ و آرای
بودریار نشــان میدهد که بازنمود شبیهســازی فرهنگی در هنرهای
تجســمی میتواند دارای ویژگیهایی باشد که یک نظریه در جامعه
دارد .بــا توجه به اهمیت موضوع ،پیشــنهاد میشــود پژوهشــگران،
شبیهسازی فرهنگی را از نظرگاههای مختلفی همچون فروپاشی امر
اجتماعی و حاد واقعیت مورد بررسی قرار دهند.
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J

ean Baudrillard believes that culture is developing like a pseudo-event and with the guidance of the media, it is constantly changing. In his
opinion, we have entered a similar age. Similarities
are signs that act as a transcript or pattern of objects or real events. Since media play a significant
role in cultural simulation, the purpose of this article
is to study the representation of cultural simulation
of the media in contemporary visual arts and considering Baudrillard’s theory analyzed the works
of Katrina Fritsch and this poses the question that
how does cultural simulation be represented in visual art? This article is descriptive-analytical and
comparative and studying the works of this contemporary artist, especially the effect of his banquet.
The results of the research show that the representation of this cultural simulation is inevitable that
both theoreticians and the artist have allegorically
expressed their own terms. The contributions of
Katrina Fritsch and Jean Baudrillard’s votes are
shown that representation of cultural simulation in
visual arts can have features that there is a theory
in society. They will enjoy the residents of a community in a lifestyle, interests and wishes of the same
patterns that they provide to the communicative devices. Culture, which has always been one of the
most important frontiers of socialism and socialism
now, with electronic media, it can’t be as frontier
as the past. We can see the most intense cultural
mode, simulation, in this work. The people present
at the banquet have been simulated so much by
the technology of media that they are not readily
identifiable. However, such a culture would rarely
arise with such extreme conditions. In this simulation work, a sign is a transcript or real pattern of a

person who, according to Jean Baudrillard, in postmodern times, is no longer a transcript or a copy,
and not a replica of it. People have sat down on
a desk as consumer media technology and have
been so obliterated that they have fallen into a
trance. Characteristics of work’s Katharina Fritsch,
including repetition and reproduction, reproduction, simulation, consumerism, and the production
of signs, metaphor and emergence of new identity
signs that artist using these features, imparts cultural simulation allegorically. The banquet effect
was allegorically shown that similarity and hyperreality that Baudrillard speaks of how to happen in
the next world. Creation of human beings with the
same characteristics and simulated super-reality
that involves the audience in thinking. The artist,
with the use of black color, has expressed this fears
about the future. Finally, it must be said, simulation
of Baudrillard and work’s Katharina Fritsch both are
the futures, each of which expresses metaphysics
in their own way. The contributions of work’s Katrina
Fritsch and Baudrillard’s votes are showed that representation of cultural simulation in visual arts can
have features that there is a theory in society. Given
the importance of the subject, it is suggested that
researchers investigate cultural simulations from
different perspectives, such as the collapse of the
social and actuality of reality.
Keywords
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