
 ، هنر و قدرتکارنمای  بر ینقد؛ ی مفقودهحلقه

 جولیان استاالبراس

 ی شکوفه غفاری و علی گلستانهترجمه 

 

 

و با تمرکز عمومی بر میراث مشترک هنر اروپایی  1۹۵۴از  1کارنماهای هنری شورای اروپا

عنوان « ی دیکتاتورهازیر سایه ۴۵تا  1۹۳۰ی هنر و قدرت؛ اروپا»شود. برگزار می

برگزار  ۹۶و  1۹۹۵در  که گالری هیوارد )لندن( بودین کارنمای هنری شورای اروپا وسومبیست

ـ  ه شدارائالمللی پاریس در کارنمای بین 1۹۳۷هایی بود که در ی آثار این کارنما آن. عمدهکرد

 مادینشکلی نبه ی مرد کارگر و زن دهقان از شوروی و عقاب سیاه از آلمان کهدو پیکره ویژهبه

دهد که چیدمان جولیان استاالبراس در این نوشتار نشان میاما  .روی هم نصب شده بودنددررو

زمانی پس از فروپاشی شوروی ی گالری هیوارد که اندکهای ناپیدای کارنماانگاشتهو پیش

جنگ  دوران داری درسرمایه مواضع سیاسی شکلی پوشیدههمچنان و به چگونه برگزار شد،

 دهد.سرد را بازتاب می

 

*** 

 

ی شدهگذاشتن به درون اتاق نخست تاریکمخاطبان را درست هنگام گام ای کهشدهی نورپردازیجفت مجسمه

هایی هایهر دو کار روی پتوانند حجتی بر کل این کارنما باشند. گویند میآمد میخوش هنر و قدرتکارنمای 

ی تخیل دهندگان کارنما فاقد قوهسازماندر سمت چپ ) :اندنمایش داده شده شانبلند درخور موقعیت یادبودی

چکش و داس را  ( اثر وِرا موخینا1۹۳۵) ی اشتراکیمزرعه مرد کارگر صنعتی و زن دهقانی دو پیکره 2(هستند

ای را تهیک عقاب نازی صلیب شکس در سمت راست ؛دارندسوی آینده گام برمیباال نگاه داشته و به جلو، به

المللی ی فلزی سترگی که در کارنمای بینی موخینا ماکتی است برای سازهمجسمه محکم به چنگ گرفته است.

یک بلوک ی اندازهمه که مقیاس اثر بزرگتر به نمایش در آمد و بعدها در مسکو نصب شد. 1۹۳۷پاریس در 

                                                           

1 .Council of Europe ایجاد شد. 1۹۴۹: نخستین سازمانی که برای ایجاد اتحاد اقتصادی و سیاسی میان کشورهای اروپایی در 
ای که نمایندگی ی سیاسیبا جبهه ـ متناظردر سمت چپ ورودی سالن است  های کارگر و برزگری نویسنده به قراردادن مجسمه. اشاره2

 بهره از تخیل دانسته است.الفظی و بی. استاالبراس این تناظر را تحتچپ(ی کنند )جبههمی



که هرکه آن را دیده است چنانتواند داشته باشد؛ آنبرنزی کوچک نمی یتأثیری دارد که نسخهاست،  آپارتمانی

ا آسمان شب مسکو قد برافراشته تاش اش بر فراز سر بینندگانتواند گواهی دهد که هیئت درخشان فلزیمی

شود،  به رژیم استالینی باعث نشده تا از معنا تهی این اثر یادبودی نماید که سرسپاریچنین می اینجا اما است.

های سوسیالیستی را به بیان های آرمانها و حتی شکستکوشش هادر این مقیاس ]کوچکتر[ پیکرهزیرا 

سوی دیگر، عقاب سیاه چیزی فراتر از نمادی نظامی نیست که زمانی یک نفری از اینکه سوراخ در  آورند.درمی

طور ها اینکردن این تفاوتما این کارنما با فراموشا بزرگی در میان آن ایجاد کند حس خوبی پیدا کرده است.

دهند تا اند به ما امکان میدر کنار هم در تاریکی آویخته شدهانگیزی که نمادهای نفرت یند که اکنوانمود می

 های استبدادی را به یاد آوریم.اشتراکات این رژیم

، و سپس پاریس نمایش هنر ایدئولوژیک در کارنمای ی نخستدر وهله بیشتر با تمرکز بر ،هنر و قدرتکارنمای 

گرد هم  را اسپانیا وشوروی، ایتالیا، آلمان،  1۹۳۰ی هنر دههی دیکتاتورها، ایهمراکز رم، مسکو، و برلین زیر س

این از هرچیز یشپ ها را با هم جمع بست:ئولوژیتوان این ایدنمی« استبداد»جز با درنظرگرفتن مفهوم  .دآورمی

ی از ابهاند که هر جندر پی آنهای استبدادی دولت بنا بر نظریه، شدت با یکدیگر در تضاد بودند.به هادولت

اع شد و ابد در جنگ سرد البته این مفهوم کنند.ی را تحمل نمیند و هیچ مخالفتجامعه را تحت کنترل درآور

ی امریکای های دیکتاتوری، همه1۹۸۰ی دههبرای مثال در ند: نشر یافت و سپس بسیاری آن را تثبیت کرد

انسته زنش دکه فقط یک کشور )کوبا( مستحق سرالتین توانستند کاربست این نگرش را امتحان کنند، درحالی

 ریزناپذیرگرا  هاولیبرالیسمی که هنوز بازگشت دیکتاتوری؛ اما با پیروزی نجنگ سرد زمانی پایان یافت شد.

 هوم به سر نخواهد آمد.ی این مفیابد زمانهمی

از فرهنگ  روید،طورکه علفی از کود میهمان بفهمد که این پدیده چگونهفاشیسم فرد مجبور است  درکبرای 

رال که از دار لیبهای سرمایهدولت؛ چگونه تر استبداد جناح راست بیرون جهیدو فکری گسترده سیاسی

دارانه[ به به همان روش ]سرمایه فاشیسم چطوررا پرورش دادند؛ و در واقع  کمونیسم وحشت داشتند فاشیسم

 آور نیست.های فاشیستی استبدادی هستند تعجبی دولتفهمیدن اینکه همهپس  رشد خود ادامه داد.

آثار  هم به خاطر اینکهی فرانکو جالب است، ای دورهیبا اسپان هنر و قدرتکارنمای  طورخاص روش برخوردبه

ی ضمنی به با اشاره کارنمای پاریس ارائه شد، و هم شان دری نمایششیوهبهکامل طورتقریباً به این بخش

 ۳«ی سقوطدره» های یادبود پیروزیپسترها و طرح بخش کوچک خواهان.جمهوری مقاومتبسیاری از اسناد 

هدف دیکتاتوری فرانکو  دارد.نی به ذات دیکتاتوری فرانکو ااشاره هیچ ی فاشیستیدوره ۴نزدیک اِل اسکوریال

                                                           
3. The Valley of the Fallen 

4. El Escorial 



وضع منسوخ کردن معماری واال نبود؛ بلکه تجدید و قیکردن بنیادین اقتصاد، بازتحریف هنر، ها، مدرنبسیج توده

گوید فقط یک دیکتاتور و آن هم می ش در کاتالوگهایکی از مقالهیدیوید الیوت در  و کاتولیک موجود بود.

توجه است: یک ضداستدالل، سرسختی و و این لغزش قابل ۵تالین بود که از جنگ جان سالم به در برد،اس

 ۶سادگی فراموش شده است.پیروزی فرانکوئیسم، به

ر به هن مارکسیستی را فقطی های زنندهقانون ی مبهمی،جویانه، در بازی تالفیهامرسوم است که لیبرال

، و این لیستیپیکر، این نقاشی مفلوک رئاگویند به این یادبود غولبه ما می ربط دهند. های استبدادیدولت

ر ستون هید؛ باش لمس کرده ها راایدئولوژیک این رژیم عمیقاً ی شهری نگاه کنید تا قلببادکرده هایپروژه

 .تآور اسفقط مالل یهی قض. تا اینجاهاازحد واضح سرنخی است به فساد این رژیمی بیشاضافه و هر عضله

، فعاالنه هاههای برهنه، و پرترنی، پیکرههای ساختماپروژه های افراد کارکشته ازنقاشی بطن درتماشاچیان باید 

آلمان  روی وهای شومربوط به اردوگاهشک تأثیرگذارترین کار در نقاشی و عکاسی، که بیبخوانند.  تراژدی را

چیزی  کار حاصل د.نباش آفرینازحد جنجالدادن بیشز برای نمایشهنو هاآن است، از قلم افتاده است. شاید

شهر نمایش نه آرمانگاه آنان ب ویژه زیرا بیشتربهگوید، مینها به ما دام از این رژیمهر ک ی شخصیت خاصدرباره

بین ر ذرهاست زیجا و نامطلوب در جهان نابه اکه آنچه ر نمایش داده شده یآثار کمتر داده شده است، و

رگز ت. اما هده اسوانگارد دربرابر فاشیسم و کمونیسم محدود شهای اَخوان بیشتر به اعتراضهنر مخالف گیرد.می

یابید که ، درنمیداندتوجه میها را قابلو بازدهی این رژیم وضعیت جسمانیبا دیدن این کارنما، که از قرار فقط 

 چیزهایی بود.مثالً موضع نازیسم بر ضد چه 

ی ی ملالمثل گالرتوانید هنر هر دولتی را به این روش خوانش کنید. آسان است که آثاری را از فیشما می

 تالً عماریا )مثمدرنیستیِ خود بریتانـگرابناهای یادبود کالسیکهای معماری یا طرح ،نگاری گزینش کنیدچهره

اً آنکه واقعبی نید،در این کارنما بگنجا سروصدابی و نشان دهید رای سلطنتی ویدئوهای رژهسنا( را بگیرید، یا 

آن  ماندن جایگاهوظافول اوانگارد در آلمان و اتحاد جماهیر شوروی و محف. به همین قیاس، اخاللی به وجود آید

کار تندرو حافظهم، واقعاً مخالفان 1۹2۰ی در بریتانیای دههشود؛ زیرا ازحد جدی گرفته میدر جاهای دیگر بیش

 اوانگارد را محو کردند.

[ زمانی که دیگر نولیبرال] جایگزین حذف شد و سیستم کیش، اقتصادبا حکمرانی جهانی نولیبرالیسم راست

 سَلف ارجمند بنابراین حضور در مقابل به آن ظاهری پذیرفتنی دهد، شفاف و از دیدگان محو شد.تا چیزی نبود 

                                                           
5. David Elliott, ‘The Battle for Art’, in Art and Power, Hayward Gallery, London 1995, p. 35. 

تر کردن نام این دیکتاتور )که بعدبا فراموش گ جهانی دوم است، و اینکه دیوید الیوتی زمامداری فرانکو پس از جنی نویسنده به ادامه. اشاره6
ین موضع نام استال شاره بهتنها با ا ( وگرایان اسپانیا مجوز عضویت در سازمان ملل متحد را نیز به دست آوردبا سرکوب چپ 1۹۵۵در 

 دهد.ایدئولوژیک کارنما را لو می



هایی رژیمها این نامرئی است. هنر و قدرتیقیناً در کارنمای  ساالر،سرمایهدولت لیبرال و  یعنی ،نولیبرالیسم

، در اسپانیا به ویژه به موسولینی عالقه داشتند(ها بههای مدید از فاشیسم حمایت کردند )آنبودند که مدت

 شان بود و امید داشتند کهنیامپراتوری جهاشان حفاظت از ی اصلیدمکراسی خیانت کردند، کسانی که دغدغه

دو  به سمت شرق بچرخد تا غرب، چنانکه هیتلر هم همیشه گفته بود این کار را خواهد کرد.اش هیتلر و ارتش

ی همهداری( در ی مفقوده )نقش سرمایه)کمونیستی و فاشیستی( بدون درنظرگرفتن این حلقه« استبداد»نوع 

و طلوع و  گیرندمیروی هم قرار مانند دو دایناسور روبه ،[1۹۳۷] کارنمای پاریس کارنما، درست مثل هایبخش

 .ماندیکسان در تاریکی پوشیده مین بهشاانقراض

با هم جنگیدند دشوار است، و اینجا بُعد مهم  همیشه ه چرا این هیوالها، تصور اینکامر نای درنظرگرفتن بدون

 شود.سختی ظاهر میاست به 1۹۴۵دادن حوادث تا سال پوششکه در نمایشی که مدعی دیگری هم هست 

ی جنگ که بها درباب یهدفکلی و بی انگاردسوگواری او شده است، نامیده ۷«نمسیس» آخرین سالن کارنما

بانوی  زیبایاشاراتی به آخرین قسمت جنگ هم دارد که در مسکو رخ داد. آثار این بخش شامل سردیس 

؟ ستهایی که جنگیدند کجانیروهای رسمی پاسخاما از سوی دیگر،  شود.نیز می (1۹۴2) موخینا اثر زانیپارت

دادن نمایش و بسیار دیگرانی که به ارتش شوروی پیوستند کجاست؟ ۸شایکتی آرکادی العادهفوق هایعکس

داری و های سرمایه]میان دولت است که ایی سیاسیفاصلهن زدهممستلزم به هنر و قدرتاین آثار در کارنمای 

ی کارانههای محافظهمانند بسیاری از گزارش در این کارنما نیز، ساخته است. بنابراین [ی موردبحثهادیکتاتوری

 اند.شدت مختصر شدهبه 1۹۴1ی ما، رویدادهای بعد از زمانه

روریخت و کمونیسم در اروپا سقوط شود؟ وقتی ابتدا دیوار ]برلین[ فاکنون نمایش داده می هنر و قدرتچرا 

 ظاهرشدن ،در واکنشچنانکه  و، خطر استبی رئالیسم سوسیالیستی رسید کهبه نظر  برای مدتی کرد،

سوسیالیسم و فاشیسم را  رمقهای ظاهراً بیشکل آغاز شد. صرانهمُ هم های فاشیستی در تبلیغاتنقشمایه

 هرحالشان را یادآوری کرد ـ بهبختییست نیکهای کاپیتالسان نمایش داد تا به ساکنان دولتیکتوان بهمی

در  رسد،به نظر می کیشیِ نولیبرال هنوز خاطرجمعراستحال، گرچه بااین .استی اروپا شورا این کارنمای

 اند.است که سازماندهندگان از بیان صریح افکار خود کوتاه آمدهبرد. این به سر میدوره  ترینغیرمطمئن

ی اریک هابسبام درباره: ی کارنماهای مقدمهویژه در عبارات پایانی متنزند، بهقطعیت در کاتالوگ موج میعدم

 ؛ در مقابل،«پرده پایین آمده و باال نخواهد رفت»گوید شان میهای تئاترگونهها و نمایشاین رژیم

ها ظاهر شد استبداد، نژادپرستی، و ناسیونالیسم که در این سال کابوس»کند که ی کارنما فکر میدهندهسازمان

                                                           

7 .Nemesis :ی نیک و بد، عدالت، و انتقام در اساطیر یونان.الهه 
8. Arkady Chajhet (Arkady Shaikhet) 



اش در انبار ساوت شده از لحن زهرآگینپس نگهداری باسیلِ هنر استبدادی تهی ۹«.امروزه هنوز با ما است

 ماند نه عفونت.کوبی میبه مایه 1۰بانک

 سالن در نخستینی مشترک جایدر  )سوسیالیسم و فاشیسم( ی بیستمسده نان بزرگدشمکنار هم قراردادن 

اش چه ردگیبدون افس داری در تراژدی پدیدآمده )هیتلرو سرمایهلیبرالیسم  هبز بهو نابینایی  پهلو به پهلوی هم

 اشد، امابا ما بفاشیسم اروپایی شاید هنوز  داشت؟( این کارنما را به یک افتضاح بدل کرده است.سرنوشتی می

 Vهای شکشده به کار اجباری، موکه محکومدر آلمان، جاییها در بسیاری کشورها ـ ار کمونیستبدون ایث

و  الیا،های چریکی و مقاومتی یونان، فرانسه، ایتسوی لندن را دستکاری کردند؛ در جنبشته بهرفنشان

اشین مکستن شها میلیون انسان برای که میلیوندر اتحاد جماهیر شوروی، جایی سالوی؛ و باالتر از همهیوگ

توجهی بی ن چیزاگر این کارنما یک چیز را با وضوح کامل نشان دهد، آ جنگ آلمان زندگی خود را فدا کردند.

 نامد.می« تفرعن آیندگان»ای است که ای.پی. تامپسون آن را سنگدالنه

ادت یری سرد بسیار عگطعنه و فاصلهبه  ما ،در جهان هنر معاصر کشد:را پیش می مه پرسش پایانیهو این

آمده م به چش و حتی مسخره یقیناً منسوخ و مطنطن شده در اینجادادهر نمایشاثبیشتر آکه اجاییایم؛ تکرده

نتقدان مکی از ی کردند.، چیزهایی برای خندیدن پیدا نمایشگاهی هایی بودند که در این آرامگاهِ است ـ و آدم

ل خوریم، مثمسلم است که موضوعی به دیرپایی هنر فقط چیزی است که روی آن تلوتلو می نوشتهتازگی به

دست  ها راآن هرشکلبه ی نبود که این هنررویدادها نیست، آیا هاییآرمانآیا اما  وقتی که در میکده هستیم.

د حتا  پیکر موخینای شوروی فکر کنید تا ناگاه یادبود غولکشتهوپنج میلیون ؟ به بیستفته باشدکم گر

 ـ .کوچک جلوه کند محوشدن

 

 تصویرها:

ر دیر شوروی ی اتحاد جماهی اشتراکی، اثر وِرا موخینا بر باالی غرفهی مرد کارگر و زن دهقان مزرعهمجسمه. 1

 (پدیا، منبع: ویکیشده. )عکس رنگ1۹۳۷کارنمای جهانی پاریس، 

 (پدیا، منبع: ویکیشده. )عکس رنگ1۹۳۷ی آلمان در کارنمای جهانی پاریس، نماد عقاب سیاه بر باالی غرفه. 2

 .1۹۳۷های شوروی و آلمان در کارنمای جهانی پاریس، دورنمایی از غرفه. ۳
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