
 

 جرج بازلیتس: آیا باید مهربان باشم؟

 نیکوالس رو

 برگردان: شکوفه غفاری

 

 ،عزیمت کرده بوداز آلمان شرقی به آلمان غربی  بتازگیکه دانش آموز بیست ساله هنر ، جورج بازلیتس 1985در سال 

 ،از آن پیشتا  ": اینطور شرح می دهد که. در دانشگاه خود بود آمریکایی نقاشی معاصردوره ای نمایشگاه  منتظر برپایی

]در جمهوری دموکراتیک  هنر مدرن. جمهوری دموکراتیک آلمان زندگی کرده بودمدر تحت سلطه نازی ها و سپس ابتدا

 ایا حت مسسوررآلی، دادائیسم، آلمان ماکسپرسیونیس ینه درباره نمی دانستم. یچ چیزمن تقریبا ه از آنرووجود نداشت  آلمان[

استیل و  ،گاستون ،دکونیگ، م. نقاشی های پوالکانتزاعی مواجه شد سپرسیونیسمبا اکآنجا ]در دانشگاه[ . و ناگهان کوبیسم

نها برای نه ت گیج کننده بود. .]به نمایش در آمده بود[ هرروز در آنها کالس داشتم هایی کهی های دیگر در ساختمانخیل

 ."قبال ندیده بودندکارها را  گونهاینهم  من. حتا اساتید

 اما هنرمندی که بهتر کرد جکسون پوالک بود. در نمایشگاه متحیراو را از همه  بیشمی کند هنرمندی که  بازلتیس اظهار

نسبت به  واکنش وسیعشاین تمایزی بود که  ."به این خاطر که او اروپایی بود"، از بقیه فهمیده بود ویلیام دکونینگ بود

 گیرند اشاره می کند.می]درآینده[ ای که کارهایش فکری مشخص می کند، و به مسیررا  یشگاه نما

روسیه چیزی مثل  فرانسه و ،بریتانیا دانستیممی درحالیکهلکه ب ،د نه فقط به خاطر هنروک بزرگی بشونمایشگاه "می گوید: 

آمریکایی ها فقط خود نماهایی بودند که هیچ چیز از  از نظر ما. نداشتیمانتظار چنین چیزی را از آمریکا  ،اندفرهنگ داشته

این نمایش برای ما  دارای فرهنگ هم بودند. نه تنها جنگ را برده بودند بلکهاکنون لحاظ فکری برای ارائه نداشتند. اما 

پیدا کردن  حکمای، ی هنریشاهده[ چنین هنری، و چنین جامعهمد از ]بعرویدادی آموزشی داشت، آلمانی های گمراه حکم 

 ."ودر یک چیز کلی با هم متحد شدند آموختندیزی از نمایشگاه آمریکا را داشت. و اکثر هم کالسی هایم چدرست مسیر

مجبور بودم تصمیم بگیرم با این اطالعات جدید چه کنم. می ".برای بازلیتس رقم زدآغاز مسیر متفاوتی را ،گاهیشاما نما

گ به من خوش م که در این فرهنبعالوه تشخیص داد. و خودمان هم سردرگم بودیم ،دانستم که ما جنگ را باخته بودیم

 می خواستم  :در تضاد بود انترناسیونالیسمآدم مدرنی نبودم. چیزی که می خواستم انجام دهم کامال با  آمد نمی گویند چون

ما  .زمان این کار سرآمدهدر اشتباهم. می گفتند هایم اولین افرادی بودند که گفتند معلم  کنم.امتحان را  "آلمانی بودن"



پیش رویمان بود. اما من  شگرف یفت انگیزی در دنیایشگ هایفرصتآزاد بودیم و  ، اما اکنون رها ورا باخته بودیم جنگ

 "موافق نبودم. دیدگاه دیگری داشتم.

 

در اولین  "عدم بلوغ سیاسی"مراجع  متهم شدن توسطخودش را رفته است. او بعد از  بازلیتس همیشه راه در حقیقت

اولین نمایش کارهایش ، پا گذاشتی غربآلمان پنج سال بعد از اینکه به  شرقی شد. نآلمای هنراش مجبور به ترک مدرسه

که به وضوح کوتوله ای را در حال خود ارضایی نشان میداد  تصویر ناپسندیدر گالری توجه پلیس را جلب کرد و به خاطر 

 "سالم هیتلر "از پذیرش اثر1980بازلیتس) بینال مجسمه سازی ونیز در سال  هنر های پس از آن، هملسادر  .جریمه شد

ی ]هنرمند بودن[ عهدهاز  حقیقتا"ادعا کرده بود که زنان هنرمند)سال گذشته در مصاحبه ای نظراتشاو سر باز زد( و هم 

در ]آن[ شرکت بعد از نمایشگاه برلین و امتناعش از  حدود نیم قرن بازلیتس اما اکنونمجادالتی را برانگیخت.  ("آیندبرنمی

لندن بازگشایی می  اگوشیانکه این هفته در گالری گ "بیل خدانگهدار"در نمایشگاهی تحت عنوان:هنری،  گراییاصول

 رجوع کرد. گنبه ویلیام دکونی، شود

ظاهرا با -هایی توصیف شدند که، اقتباسی هستند بازترکیب. به عنوان نداخیرش فاصله گرفته ا آثارجدیدش از  هاینقاشی

در  مورد استقبال قرار گرفتند. بی سر و صدایی، و با واکنش انتقادی پیشینش از برخی مشهورترین نقاشی های -سرعت زیاد

در یک رگ هستند و با دقت کار شده اند، بز کارها -هاادای احترام رخیها، بخود نگاره رخیب -دکونینگمقابل نقاشی های 

بازلیتس  ی از کارکه جنبه های متفاوت دهندشکل میاز سه نمایشگاه چند ماه اخیر او در لندن را یکی تنها و ، همزمانی نادر

از مجموعه کاری روشن-های چوبی سایهتاثیرات رنسانس: حکاکیمیزبان در ماه مارچ . رویال آکادمی دهدرا نشان می

آلمان تقسیم شده: بازلیتس و می باشد. و نمایشگاه  اصلی آثارش،بر روی سبک و موضوع ، تاثیرات مهم شخصی بازلیتس

تا اواخر  1960از سال  بر روی کاغذاجرا شده آثار ست از ا در موزه بریتانیا بازگشایی شده است که نمایشیهم هم نسالنش

همچنین دیگر هنرمندان آلمانی بازلیتس و آثار از  قابل توجهیتعداد  بتازگیکه  ،کنت کریسشین دورکهیماز مجموعه  70

 .را به موزه اهدا کرده است گرهارد ریشترو  سیگمار پولکه ،س لوپرتزومارکچون؛ 

با  د،نبازلیتس را به عنوان یک هنرمند بین المللی و یک هنرمند به شدت آلمانی معرفی می کن ،زمانهمهر سه نمایشگاه 

 .است مرتبط اشگذشته  بادر صحنه جهانی همیشه انعکاس این مطلب که جایگاهش 

از مونیخ ساخته بیرون دی مورون و  هرزوگمطرح  انبزرگ و دریاچه گونه اش که به دست معمار یبازلیتس در استودیو

 را به آلمانی می گوید: دکونینگشده است صحبت می کند و عنوان نمایشگاه 

'Willem raucht nicht mehr' ]ویلم دیگر سیگار " :است برگردانده شده اینطور بطور تحت الفظی ]این عنوان

ی ]از جنس[ بازی با یهاتفاوتهایش با این تعبیر عناوین نقاشی ."که دیگر زنده نیست" یعنیکه به آلمانی  "نمی کشد



اما  ،"رسند، یا گاهی مانند آلمانی کهنکان به نظر میکودگاهی شبیه به زبان ": ]عناوین آثارش[ می گویدحروف دارند. 

کند، برای فهمیدن تمام ارجاعات شاید نیاز به فهمیدن گویش ساکسونی زادگاهش ی نمایشگاه ذکر میهمانطور که بیانیه

-میشه متریالام، هاز آنجاییکه همیشه زیاد به اطراف نقل مکان کرده" این مساله برای نقاشی که می گوید:داشته باشید. 

هایی که با خود یکی از مهمترین متریال باشد.امری بسیارمعمول  "ام.ها با خود آوردهاند را از آن مکانهایی که مهم بوده

 همراه دارد،  نام خودش است. 

برلین در شهر ساکسونی دوش بازلیتس می باشد. به عنوان دانش آموز هنر در هانس جورج کرن 1938متولد سال بازلیتس 

از  بازلیتسو  یی که پدرش در آنجا معلم ابتدایی و عضو حزب نازی بود،جازادگاهش اتخاذ کرده،  غربی نامش را از شهر

. چند هفته پس از آن آوردمیبه خاطر را  ،با بمب های آتش زا 1945دوردست، در سال  درسوختن دورسدن ی صحنهآنجا

 در طول مورد اصابت قرار گرفته بود پناه گرفتند. خانهیرون شهر که توسط توپبی خانواده اش در زیرزمین ساختمان اتفاق،

 -"یقت در حد یک استراحت برای صبحانه بودقکه آن زمان فکر می کردیم آتش بس است اما در ح" -توقف در پناهگاه

از شهر خارج می  نگامیکهه شرق فرار کند. از هابا بچه اش راه افتاد تا از پیشروی روسرا پر کرد و ای مادرش چرخ دستی 

با پای پیاده  خانوادهتنها یک خانواده در میان هزاران ، شددورسدن خارج می دود از ساختمان های تخریب شدههنوز شدند 

که روسها  زمانیکه اما .هستندته بودند آمریکایی ها آنجا به ما گف زیرا می خواستیم به باواریا برویم ".کردندکوچ می کشوراز 

 "ه بودیم.رسید دورسدنبه روستایی در جنوب  ط فقوارد شدند 

جوانی واضح بود که بازلیتس با سیستم جمهوری دموکراتیک آلمان کنار نمی آید و بعد از اخراج شدن از مدرسه هنر در نو

به من  هم  برای خرید خواربار  ایهزینه کمک زمانیکه دیگر دانش آموز نبودم ". تبدیل شدی اقتصادی پناهندهبه عمال 

نم می توانم به مدرسه هنر برگردم و با این کار قالب کار ک صنعتبه من گفته شده بود اگر یک سال در  تعلق نمی گرفت.

او خودش  "به غرب را انتخاب کردم. رفتن بنابراینمن را نابود می کند کار . اما می دانستم این ذهنی درستی خواهم داشت

بلکه کامال  منطقی اقدام نکردمو  بگیرممی خواستم فورا نتیجه  "کند. توصیف می "قراربی"ام ورود به غرب بسیار هنگرا 

 در"تمام نوشته ها چرند هستند." :ها با یک خط به اوج خود رسیدنوشت که یکی ازآناو بیانیه هایی  ".افراطی عمل کردم

برخی از آنها در  -الهام گرفت مرکز روان درمانییک  یمارانب دستبه  ن از آثار هنری ساخته شدهپرینزهور مجموعه

استقبال کرد.  نیز ی آنتونین آرتادنهایت روانشناسانهو از اثر بی -به  نمایش درآمده بودندنازی ها  منحطنمایشگاه هنر 

 1963در سال  "رودمیشب بزرگ به فنا " اما وقتی اثرش تحت عنوان کند ناراحتمردم را  اشتمی گوید قصد نداگرچه 

ی کار خواستممی همچنیناما  جالب است. انجام دادن کاری که مردم را آشفته کند"توسط پلیس توقیف شد، متوجه شد؛ 

کنید بنیان گذار حس می .بس غیر عادی و جدی انجام دهم و امتیاز زیادی در قدرت هنرمند برای مخالفت حس کردم

 "مخاطبانتان همسر و فرزندانتان باشند.مذهبی جدید هستید، حتا اگر تنها 



های شانس" می گوید در طول این شصت سال آنها دو پسر دارند. .ازدواج کرد ایلکه کرتزاشمارا ب1962بازلیتس در سال 

اما  ".ه استو زندگی کردن از راه هنر در حد صفر بودنشان دادن خودش برای یک هنرمند، چه برسد به هنرمندی مثل من، 

صورت  -ی متداولی که به تاشیسم معروف بوداو با نفی شیوه در طول این مدت هنرش پیشرفت قابل توجهی داشته است.

 فرهنگ قومیو  هانه تنها فیگور را در کارش وارد کرد بلکه از کهن الگوها، نقشمایه -اروپایی اکسپرسیونیست انتزاعی

گرچه بعدها این بطور قراردادی قهرمان نبودند،  بازلیتس آثار هیزم شکنان و شکارچیاناما چوپانان،  استفاده کرد.نیز آلمانی 

های شکسته و نمادینی بودند در منظرهآلود، درهمفیگورهای گل بلکه قهرمانان خوانده شدند.مجموعه تحت عنوان ها نقاشی

نظم نیز حس زمان آشفته و بیهماما  ند.هست یهنری کامل قطعاتصاویر، در حقیقت فکر می کنم آن ت"متروک و آشفته.

 هامجموعه ای از استراتژی  ".های جدیدی طرح کنمو مجبور شدم ایده تواند همین باشداش نمیفکر کردم همه شوند.می

دقیقا استودیواش  کف)بوم را بر روی زمین گذاشت و نقاشی کرد.  .به کار بردبرای در هم گسیختن کار و روش کاریش  را

 کفشهای محافظ کندنمی اصراربه شما با این تفاوت که بازلیتس  ،است دکارگاه جکسون پوالک در النگ آیلنکف یادآور 

هایش کردن نقشمایه، قبل از آنکه تکنیکی را که امروزه به آن معروف است اتخاذ کند، یعنی وارونه نقاشیبپوشید(. سپس

شکستن نقاشی شروع کرد به  ای انتزاعی کارهای فیگوراتیوش جلب می کند()که توجه خودش و بیننده آثارش را به جنبه ه

و زمانیکه به شروع کرد به استفاده از دست به جای قلم مو  .آلمان جدا شده واضحی به یها به بخش های مختلف، با اشاره

 کرد. جایگزین به جای تراشیدن دقیق با مغار را اره برقی ناپخته هایمجسمه های چوبی روی آورد ضربه

با  در غرفه آلمان"به مخاطبان بین المللی معرفی شد.مجسمه های چوبیش در بینال ونیز با 1980در سال برای اولین بار 

دادند. هایم احترام نظامی هیتلر را نشان میبودم، و هرگز به ذهنم خطور نکرد که مجسمهآنسلیم کیفردیگر هنرمند جنجالی؛ 

]سرود نازی ها[ را زیر آن پخش  "هورست وسل آهنگ"را نشان می داد  ]نمایشگاه[ تلویزیون آلمان گزارشاما وقتی کانال 

از سراسر جهان اما در عرض یک هفته درخواست هایی برای همکاری  .. ظالمانه بودضمیمه کندکرد تا داستانشان را 

 "دریافت کردم.

گاهی حس می کنید مردم  "باشد.تواند جنجالی  می است که بودنآلمانی  یهنرمندتنها در جهان به این بزرگی می گوید: 

ی که نسبت به آلمانی ها وجود داشت توجیه شدند اما تعصبات زیادی وجود برخی تعصبات در مقابل شما ایستاده اند.

نی و گاهی هم کمی بلکه کامال آلمانبودند، آنطور که ]آثار[  ریشتر هست،  آمریکاییهم با گرایشات .کارهای من داشت

مشاورانم، بسیاری از شوید. د ناخودآگاه درگیر مینوعی هنرمند پر سر و صدایی هستی عالوه براین وقتی به. آور هستندشرم

باید  ؟نویسمسیاسی بیانیه هایی باید چه کار کنم؟ باید ب یار خشن و بی احتیاط هستم. امابس به ویژه همسرم، می گویند

 ".اینگونه نیستممن  ؟باشم مهربان

فکر کردم و فهمیدم این یک حقیقت به دنبال این بلوا، " تعجبی نیست که ذهنیتش را درباره هنرمندان زن تغییر نداده است.

هنر وجود  زمینه امکان تحصیل در زنان و دخترهابرای پس  .د درصد شاگردانم زن بودندو هشتااستاد دانشگاه بودم  است.



او همچنین  "و تعداد آنها صحت حرف من را ثابت می کند. می توانید حساب کنید ار مردها موفق می شوند. اما کمتر  ،دارد

 دستب گریسلطهو  خودبینی بی عدالتی،" مملو از با این ادعا که به هنر معاصر آلمان انداخت، ایداورانهپیشنگاه 

دش در ارتباط با رایش سوم و جمهوری دموکراتیک آلمان کنار و هنوز کامال نتوانسته با تاریخ خوشده است.  "سیاستمداران

درست کرده او  یدرباره یفایل ]وزارت امنیت دولت[ استاسی از شنیدن این مطلب که 1990در سال  اتحادپس از  بیاید.

در شرق  در زمان بزرگسالیاش نبوده، با هنرمندان  ی ارتباطشاین فایل دربارهفهمید  که شد کهواین ش که نشد اما ازوش

برای که  ،مانند گونتر گراس ،عمومیو از جریان های روشنفکری ا .است بلکه مربوط به فعالیت هایش در دوره مدرسه بوده

آنها الگو بودند. ند، این افراد بر فرهنگ ما غالب شد" شد.نا امید  اعالم کنندعضویتشان را در اس اس تمایل داشتند دهه ها 

نشان می دهد که هیچ کس واقعا آزاد این  واقعا ناراحت کننده است. .به آنها اشاره شده بوددرسی  هایکتابمتن در 

 "نیست.

طراحی " .داشتند دکونینگبه از آنها نقش اساسی در بازگشتش  دو نفر هنرمندان زن،اما با تمام ستیزه جوییش درباره 

اینجا  گندکونیکه کردم رم و وقتی به طراحیش نگاه کردم به این فکر .او را خیلی دوست دارا در بینال دیدم تریسی امین

دیگر هنرمندی که دوستش دارم  دیدم. نیز گوگنهایمدر  ریچارد پرینسرا در نمایشگاه  دکونینگهمچنین است.  بوده

متوجه  اینها جالب بودند. وقتی به صحنه هنر جدید نگاه می کنمهمه  .الهام گرفته دکونینگاست، که او هم از  سیسلی بران

ای برای هنر نر گذشته به شالودهاما به نظر می رسد که ه ،که کپی نیستند -دنوجود دار ارجاعات مستقیمیمی شوم که 

ساله شد و هنوز  76بازلیتس ماه گذشته "نقاشی بکشم. دکونینگمانند  قصد دارمگفتم  ]با خودم[ . پساکنون بدل شده است

اما این روزها فقط سه ساعت در صبح کار  ،عادت داشتم تمام روز و شب نقاشی کنم" هر روز در استودیواش کار می کند:

کار برای انجام  پس ،رسیده استبه دستم اما دو تنه درخت از جنگل های سیاه سخت است،  به ویژه کار با چوبمی کنم.

روی  برگاهی ".است خودنگاره های برهنهتایی، به ارتفاع چهار متر، ازای ششآثار جدیدش مجموعه "دادن بسیار است.

 برهنه وجود دارد:ی بسیاری از  خود نگاره هاینمونه عجیب و غریب.کامال و همیشه به شیوه ای  کار می کنم خودنگاره

دیدم که  ی مدادی ای از اوی برهنهخودنگارهاما ، که نقاشی هایش را دوست ندارم، سپنسراستنلی ا، شیله، لوسین فروید

شگفت انگیز و احمقانه ای  کارهایکه باید  دانماست، می گندکونی ای دور شدن از]این کارها[ تا اندازه بسیار جالب بود.

 "انجام دهم.
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