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 1892 (Staatliche Kunstsammlungen Dresden)، (?Parau Api/What's New?پل گوگن، تازه چه خبر؟)

 

که زمانی  –ی وحشت  در زمانه (Thomas Hobbes /1588-1679هوبس )توماس انگلیسی فیلسوف 

ترس و من دوقلو 'شدند، زاده شد. بعدها به شوخی گفت که  های انگلستان نزدیک می های جنگی اسپانیا به کرانه کشتی

 ترسیم احساس زندگی داریم. به معنای دیگر: وقتی می 'ترین احساس ماست. ترس بزرگ'. و نوشت که: 'بودیم

-جهان نشین مسلمان کشورترین  بزرگ –و هلند نیز. هلندی که سیصد سال تمام اندونزی ر ترس است. دچا کنونا اروپا

کرد، اکنون از اسالم وحشت دارد. از یاد برده است و دوست دارد از یاد ببرد که رفاه  را مستعمره و استثمار می

( و امنیت شده VOCکند به کمپانی هند شرقی ) افتخار میهاش از اندونزی است. جای آن  ش را مدیون دزدی کنونی

تر امنیت داشته  هرچه بیشای پیچیده:  نکتهسیری است البته.  ی ملی. بخشی از این دغدغه از سر شکم است دغدغه

 جادوگران سابق با ترساندن مردم قبیله ازسیاست ِ ترس هم از دیرباز نقش دارد. کنی.  تر می باشی، احساس ناامنی بیش

 های قدرت و سلطه بر مردم را محکم کنند.  توانستند پایه دیو و پری می

 

هنر روند زیباشناسانه نیست بلکه شکلی از جادوست که 'گفت:  های هنر نیز هست. پیکاسو می مایه ترس یکی از دست

ها و  ادن به ترسدهیم، راهی برای به دست آوردن قدرت از طریق شکل د خو و خودمان قرار می ما میان جهان دشمن

  'نیازهامان.

 ترین شکل هدایت کند، بی قربانی گرفتن و ایجاد وحشت در میان مردم.  مان را به پسندیده ترسکوشد تا  هنر می

کوشند به آن  خواهند این ترس هدایت شود، بلکه می هستند که نمی (بنیادگرای کاپیتالیستبخوان: )مدارانی  هنوز سیاست

که  ی این های هنر را حذف کرد؛ به بهانه سیاست ریاضت اقتصادی نخست یارانه دامن بزنند تا بهره بگیرند. از این رو

گذاریم زیر پای فرهنگ  است. طنزی محال: از ترس تهدید اسالم پوست موز می 'سرگرمی گزیدگان چپ' هنر

باید کنند. پول مالیات  اد میهمین را فری -و وقاحت - راحتدو سه سال است به ص. هیچ اغراق نیست این. 'خودمان'

ی کماندوی شهری  ها پر کنیم از کماندوی شهری برای حفظ امنیت. واژه صرف امنیت ملی بشود. امنیت ملی؟ خیابان

ها. سر و صدای آن را  جای شهر، بالگرد و پهباد بر فراز خانه اندازد. دوربین در همه آدم را یاد جنگ داخلی می

 شنوید؟  می



انسان از 'ی امن برای  از آغاز توجه به هر چیز غریب و بیگانه بود. هدف ایجاد خانه هنر مدرنهای  از ویژگییکی 

 های نو، مثل شعر رازواره.  بود تا آموختن شیوه 'خودی'  ِیگخودبیگاناز  ِستننبود، بلکه هم از نخست ج   'نوع ما

 ای غریب و ناآشنا، به: دیگران. ه پل گوگن یکی از هنرمندان بود که عالقه داشت به جاها و آدم

 با تماشا، خود را جای دو زنهای دیگر.  کرد به شناختن فرهنگ پل گوگن انسان غربی ترسو و جبون را دعوت می

 .گذاشتن و دیدن و احساس کردن ی باال نگارهتاهیتی در 

    

 


