
 در موزه شهرداری الهه(کل کرکام ایم)نگاه به نمایشگاه  ؟خواهانه کام آشتی ِ تن

انگار ( 1971پول انگلستان/ متولد بالک – Michael Kirkhamکل کرکام )ایمهای  نگارهتفاوت ِ  های جوان و بی آدم
بگذارند. زندگی، جهان، جهانی توانند تاثیری بر آن  اند که نه توان مقاومت در برابرش دارند و نه می هایی در ید ِ قدرت

رو به عروسک ِ پالستیکی  اش. از همین به آینده و ساختن ی نیستدارد. باور ی خود را در چنبره سازی و ... آنان
 ،خواهانه کام احساس حضور دارند. چالش ِ تن ها زن یا دخترند که در جهان ِ مالیخولیایی ِ بی تر شخصیت بیشاند.  ماننده
نگاه ِ تهی و خیره و بیمارگون که به جهان ِ پیرامون دارند. عریانی هیچ  دردهد  احساسی از دست میی  ی جنبه همه

بینم که نباید؟ در  ماند: دارم چیزی می خواهی. بیننده درمی کام تر تمنای مهر و گرما دارند تا تن هیجان جنسی ندارد: بیش
 ی شباهت دارند؟   تر به قربان ها بیش آدمدهد که  جهان کرکام چه روی می

                                
تفاوت و خسته  پسندند. بی هوشی می نوشیدن تا حد بینواخت ِ شهری.  گی در پیرامون ِ یک کوشند تا بگریزند از کالفه می

 گورستان، پارکینگ یا اند در جای همگانی.  بی هیچ پروا نشستههای سیگار.   های خالی و پاکت ریاند میان بط افتاده

         
کاپوت عریان نشسته است رو ی  تنه با پاییندرست مثل حیوانات. در پارکینگ، زن جوان  ؛کند گورستان زباله فرقی نمی

گیری تنها دمی رهایی است و بس. جایی  اش به پایین همه نشانی دارد جز هیجان. نه تخیل نه شور. کام اتوموبیل. نگاه
تر بی بندوبار  بیشافتاده است. تازه: هر چه  دادی بس پیش پا گیری در پارکینگ هم روی روی عادی باشد، کام زیادهکه 

 زور که در برابرش ناتوانی. ای به  شده. لذت انگار چیزی است غیراخالقی و تسلیم خوری میتر به زمین  ، محکمباشی

     



گیری با حیوان  نماید. کام واژن به سگ می ،جان و با نگاهی بی، زنی پیراهن باال زده 2006ای دیگر از سال  در نگاره
نماید که به هیچ ارزش و معیاری اعتنا  خواهی می کامن ِ ی زشت و نخستی ی معمول ِ روزمره است. کرکام چهره یدهدپ

ی نوساز آفریده شده، اتفاقی نیست. عوامل زیستی و اجتماعی تعیین  ی گرافیتی در محله زمینه که نگاره با پس ندارد. این
 اند. پیام نگارگر این است.   ی رفتار انسانی کننده
ناپذیر ِ زمینی،  درمانحسرت و درد ِ اند میان  ها آونگ صیت نگارهکه شختوانی بگریزی از این اندیشه  همه نمی با این

(" میان گورستان 2007ی "زمین بایر ) چینند از بوته خاری خشکیده.  در نگاره دانند دارند گل می زیرا خود نمی
ع ِ نور آفتاب ی آسمان شعا مکد. از سقف ابرگرفته پاره، دختری نیمه عریان دارند آلت جوانی را می اتوموبیل و آهن

شود  ی او هم آلت پسر پوشانده است. سر ِ پسر بیرون قاب است. بیننده بیرون رانده می تابد. موهای دختر هم چهره می
 گیری.   ی نمایش ِ کام از صحنه

 
همه چیزی که غیرعادی است. کوششی  گذاری ِ تصویر است: دخول ِ تصویری ِ ترین شکل ِ ارزش پورنوگرافی خشن

ی زن و مرد و آوردن در برابر ِ چشمان بیننده. کار ِ کرکام شاید در نگاه نخست  برای نشان دادن راز ِ نهفته
آورد. حتا به زمانی که تن ِ زنان به تمامی در برابر  پورنو در برابر چشم می ی ِناتوانپورنوگرافی دیده شود، اما او 

اند  ناشدنی شان هم که نمایان باشد، لمس این جهانی و زمینی نیستند. واژنشان جای دیگر است.  شود، جان بیننده عریان 
 :دهد که پورنوگرافی ازشان گرفته است شان می شوند به همان تا ابزار لذت باشند و بس. هنرمند آنی به و خالصه نمی

که  گران چیست، حالی ، جهان و انتظارات بازیپرسد زندگی رازشان را. بیننده در تماشای پورنوگرافی نمی
 انگیزند. های کرکام پرسش شخصیت

. مهارت در روایت داستان مصور ی هشت بخشی است خواهانه کام ی تن (" نگاره2007"سرگذشت دستکش سیاه )
  گذارد. کرکام در طراحی جای هیچ تردید نمی

 
های رنگ و تمرکز  چیزی دید که بازی ظریف الیه  همهتوان  زمانی میاند.  ها پنهان در پشت ِ خطهای او  نگاره
( است نیز 1866ی "آغاز جهان"، کلوزآپ واژن، که برداشت از کار گوستاو کوربه ) بندی نگاره ببینی. در نمونه بخش

 شود.  همین دیده می

  آغاز جهان کرکام    آغاز جهان گوستاو کوربه 



گرفت، به محراب مقدس تبدیل کرد. او توان  گی از واژن می رازواره ،شبه پورنوکوربه، واژن را که در عکس 
"آغاز  کرد. آفرینش واژن را چون توان ِ هنر ِ نگارگری نمایان کرد؛ به زمانی که اختراع عکاسی داشت تهدیدش می

توان  ست، گرچه هرگز نمیپردازد. نگاره شبیه نگاتیو عکس ا ( کرکام نیز به اندیشه در همین زمینه می2005جهان" )
. است  ای که ملموس نور سبز و فیروزهبینیم، نور رنگین حضور دارد.  جا که سایه می چنین نگاتیوی از عکس دید. آن

 زاید یا زن نور؟ نور دارد زن می
ها  ارهنگشود.  می تر وار ِ براق که هیچ شباهت به پوست انسان ندارد، قوی احساس ِ فاصله با شکل عروسک پالستیکی

هایی از هنر  برلین شرقی و جنبهدرمان ِ  بیگی، گرافیتی، اندوه ِ  آشفته دارند:جهان برلین نشان از به روشنی 
 ( که فیگورهاش فاصله دارند از بیننده. Jan van Eyckناتورالیستی فالمان، مثل یان فان اَیک )

ای  ی رفاه و ویرانی هستی آن روی سکه ،تهی بودن ای که اند. زمانه های کرکام شرح یا تصویر ِ روشن زمانه نگاره
ی  که دوستی هفته از این ؛)این گفتم مهر و گرمای واقعی، نه عروسکی و سایبریاند.  ی عشق تشنهدر آن است که همه 

جان، بی هیچ  ام داد؛ همه غیرواقعی شده و بی ی دختران ِ ایران نشان های حک و اصالح شده پیش چند عکس از چهره
  .اند با خود تا دوست داشته شوند؟( بایی: این کردهزی
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 کند.  در برلین زندگی می
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