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وزیر فرهنگ روسیه است و کنار آن ساعت مچی آقا و [ Vladimir Medinsky]تصویر باال والدیمیر مدینسکی 

به وزیر و ساعت مچی خواهم پرداخت. نخست نگاهی داشته باشم به دو کار از دو هنرمند روسی: . پوتین رییس او
 [.Kazimir Malevichویچ ] ه[ و کازیمیر مالAlexander Rodchenkoرودچنکو ]الکساندر 

بینیم. به این عکس نگاه کنیم  ی آن چیزی است که می شناخت ما تعیین کننده  
آور از مردی بر  (. عکسی سرگیجه1891-1956ی بیستم ) از الکساندر رودچنکو، هنرمند آوانگارد روس در آغاز سده

رخانیم تا ببینیم چه در چکند چرخ بزنیم و سر ب کند. عکسی که وادارمان می مبهوت میی که بیننده را نشان پلکان آتش
کند که واقعیت چه اندازه  . شاید هم بخواهیم روی سر بایستیم. رودچنکو به شکل جادوگرانه افشا میداریم  برابر چشم

نه تعادل میان ساختار و شناخت از آن را با سرعتی که عکس گو داند چه ی خود می به شیوهتجریدی )آبستره( است. 
ی کارگر ِ دوران رئالیسم سوسیالیستی و فیگور جامد ِ  ترکیبی است از جثه ،گرفته شده به دست آورد. مرد روی پلکان

. رودچنکو بی هیچ تردید هنرمند وانهاده به تقدیر ،ی فرانسیس بیکن. جسمیتی بی شخصیت و فردیت از شکل افتاده
هنر تجریدی او یکی از متفکران تبلیغ ِ استالینیستی است که  اش بیندازیم. هم بزرگی است، اما بد نیست نگاهی به پرونده

 گیرد. گریزی نیست از این اندیشه که داری می گزنده جاست که عکس، لحن ِ تلخِ  دانست. این را جنایت ضدانقالبی می
 باشند.   اند، انگار هرگز زاده نشده هایی که ناپدید شده بینی از انسان تصویری می

وجوی اساس  ( که به جست1879-1935ویچ ) درست مثل موندریان و ماله 
 .ندبود



پنجاه سال پیش از کلمنت گرینبرگ به ویچ  مالهتوان کاست.  اساس هنر نگارگری که به صفر رسیده و هیچ از آن نمی
ویچ در اصل از هنر نگارگری عکس با اشعه ایکس  مالهکرد که این نقطه صفر، خود ِ مرز است. این نکته اشاره 

از منطق خود نیز  زیراگرفت و از این راه چارگوشه را کشف کرد. او نگارگری را به شکل هندسی تخفیف نداد، 
 اند.  بینیم اندکی کج هاش که خوب نگاه کنیم، می . به چارگوشهه استگرفت له صاندکی فا

ها به  ها به اساس ِ تاریخ باور داشتند، نازی نابودساز نوین برسد: کمونیستهای  شکلبه توانست  باور به اساس می
هوده بود که دوزخ و برزخ از آسمان به زمین کشانده شد، در شکل ِ هندسی  اساس ِ یهود. با چنین باور به اساس ِ بی

 سوزی.... های کار و آدم اردوگاه
گرایی استالینیستی شد: پس از مرگ لنین هنر تجریدی جنایتی علیه انقالب شناخته شد. جنایتی  ویچ نیز قربانی اساس ماله

)سطری از شعر اوزیپ مندلشتایم وار  با سبیل سوسکی و انگشتان کلفت ِ کرمعلیه حزب و میزبان غریب کرملین 
به در برد، ویچ جان  در اردوگاه گوالک درگذشت(. ماله که به خاطر آن دستگیر و یک سال بعد -1933-"ارباب" 

ی عمر علیه آن در ستیز  گرچه باید پرسید جان به در بردن یعنی چه: محکوم شد به نگارگری فیگوراتیو؛ کاری که همه
مکعبی ی سیاه" گذاشته شد، سنگ گورش نیز  اما پس از مرگ رها شد از بند: بر تابوت او نقشی از "چارگوشهبود. 

 ی سیاه بر آن...   نقش چارگوشه اسپید است ب

 1916ماتیسم،  ویچ: ترکیب بندی سوپره ماله  
 برگردیم به وزیر کنونی فرهنگ روسیه، جناب مدینسکی.  باری:

ویچ و آوانگارد روسی" در موزه شهری آمستردام برپا  نمایشگاهی با نام "کازیمیر ماله 2014تا فوریه  2013از اکتبر 
مندانه داشت به روابط میان روسیه و هلند. هنوز نمایشگاه به آخر  ش نگاه رضایت رانی شد. سفیر روسیه در سخن

ی ارائه شده از سوی مدینسکی را منتشر کرد.  ی تازه الیحه -لیندار کرم طرف –ی "ایزوستیا"  نرسیده بود که روزنامه
در آن اصرار ورزیده شده به  های پوتین است و تاکید او بر این که "روسیه اروپا نیست".  رانی اساس این الیحه، سخن

تواند به  نمیهای سنتی روسی" و هشدار است به هنری که در برابر آن مقاومت داشته باشد: "هیچ شکل تجربی  "ارزش
ی مستقیم به هنر  های سنتی جامعه ما قرار دارد". این الیجه نه تنها حمله کارهایی حقانیت بدهد که در تضاد با ارزش

ای است از  ویچ در این الیجه نمونه مدرن و امروزین که نیز حمله به سنت مدرن هنری در خود روسیه است. ماله
اش به هنرمندان مدرن  ساز ِ کبیر استالین که پوتین اعتقاد دارد در نگاه منفیارزش. درست همان حرف ِ پاک هنرمند بی

ها  های خیابان های درسی و تندیس اش که به کتاب ی حیثیت از او و ودیگاه تندروی کرده است، اما در عین حال اعاده
 راه یافته است. 

 



تر در بدن دارند. یعنی همان  یک کروموزوم بیش ها بر انسان غربی برتری دارند، زیرا مدینسکی ادعا دارد که روس
گی والدیمیر  ساله63زمان در مسکو و لندن به مناسبت  بیند که هم گمان هنر را همانی می "انسان طراز نوین". او بی

از سوی گروه هواداران پوتین   Putin Universeپوتین به نمایش گذاشته شده است. هر دو نمایشگاه با عنوان  
[The Vladimir Putin Supporters Group]  .برپا شده است 

 
بینیم در  ده است. پوتین را میشخوب درک نمنظور هنرمندان و برپاکنندگان نمایشگاه: تقدیر از رهبر بزرگ جهان که 

محمد گاگارین؛ من، مارتین لوترکینگ در دفاع از حقوق شهروندان؛ یوری  شکل ژوپیتر، ایزد قدرتمند رومی؛ بت
حمله به اوکراین و اشغال بخشی از آن و  –علی ِ عضالنی در حال بوکس؛ و مهاتما گاندی ضد جنگ و خشونت 

هم . حقوق رسمی جناب رییس جمهوری روسیه شصت هزار دالر در سال است، -کار او نیست البد سوریهبمباران 
 بندد.  که به مچ مبارک می Patek Philippe Perpetual Calendarمارک ساعت  آنبهای 

 هالک )ابر قهرمان(-پوتین  
شود به  گی کور که منتهی می حرف از طنز در میان نیست. این تصویر درستی است از دیوانه -اشتباه نکنیم –جا  این

در سر بینی مردی مورد ستایش قرار گرفته که رویای قدرت جهانی  بری بخندی وقتی می کیش شخصیت. از یاد می
به جای نگاه درست به سقوط ای. این تراژدی روسیه نیست؟  کند به داشتن سالح هسته دارد و جهان را مدام تهدید می

ی انتقام از غرب و  اتحاد شوروی و دیدن خطاها و جنایات خود، مثل آلمان پس از جنگ جهانی دوم، افروختن شعله
ها که  ها نه ده همه به زمانی که روس فی احساس تحقیر. اینآروزی بازگرداندن امپراتوری از دست رفته به تال

ها  اند که روس های روس بارها گفته انبوهی از نویسندگان، شاعران و فیلسوفاند.  ی رهبران بوده هاست سرسپرده سده
[ شاعر Dmitri Merezkhovski  /1941-1865ی دیمتری مرژوفسکی ] اند. این جمله در ذات خود برده صفت

 گان قدیس است".  معروف است که: "روسیه مقدس سرزمین برده
 

فیلسوف نیز بر این نظر بود که سرسپردگی به قدرت از  (Nikolaj Berdjajev /1948-1874نیکالی بردیایف )
ی  به عنوان هدیه برای همه 2013او را به سال  ی نابرابری فلسفههای مردم روسیه است. پوتین کتاب  ویژگی

ی کشور ما در  نوشت: "هیچ کشوری به اندازه 1973استانداران روسیه هدیه فرستاد. الکساندر سولژنیتسین به سال 
میلیون انسان در داخل مرزها نابود شدند، بی در نظر گرفتن قربانیان دو جنگ  70ی بیستم رنج نبرده است.  سده

همه به نابودی خود برنخاسته است.... تعداد ترسناک قربانیان را نباید به پای  چ کشوری در تاریخ مدرن اینجهانی. هی
 ی ما، خود روسیه، شریک ِ جرم ِ ناگزیر هستیم..."  دیگران نوشت: ما همه، همه

های روسی که در دست اوست،  پوتین و نود در صد از رسانهها دردناک است.  دیدگاه سولژنیتسین هنوز هم برای خیلی
  دانند.  آمیز اتحاد شوروی و رنج روسیه را غرب میسقوط تحقیر دلیل



   
برابری اقتصادی ، نا-در نظر گرفتن چند کشور کاراییببی  – 2013از  Credit Suisseبر اساس گزارش ساالنه 
% از ثروت روسیه و به ویژه معادن آن 35درش ادوست میلی110وتین و پی روسیه نیست.  در هیچ کشوری به اندازه

دزد و به  مندان می بینیم که چون آیوانهوی امروزین از ثروت را در اختیار دارند. در عکس باال )چپ( پوتین را می
  ه زمانی سرانجام چنین خواهد کرد. بخشد. البته باید پرسید: چ فقیران می
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