
 در ستیز با قدرت

 در موزه کبرا )آمستلِفین، هلند(( Baj Enrico)نگاه به نمایشگاه انریکو باج 

 

 اند.  اند که برخاسته و در برابرش مقاومت کرده سوءاستفاده از قدرت همیشه بوده است و همیشه هنرمندانی بوده

هیچ از گرایش آنارشیستی هنرمند ایتالیایی پنهان نگذاشته  Protest as Play در نمایشگاه تازه با عنوانی کبرا  موزه

زشتی ارزش کار او و پس از مرگ او چاپ کرد و به شکل  2003ای که گاردین به سال  نامه عکس زندگیبه است. 

ها"  آنارشیستگر مهمان نمایشگاه است که همراه با "اتحاد آزاد ِ  ( گزینشCarrie Pilto) کاری پیلتوبه زیر کشید. 

ش به  نشستی نیز برگزار کرد. موزه کبرا این هنرمند گزیده است تا تاکید کند بر رادیکالیسم جنبش کبرا و نزدیکی

موجودات خارجی قصد زنان و کار ِ در پوستر نمایشگاه آمده است:  " است."بازی و اعتراض عنوان نمایشگاه)اکنون. 

 اند.  ما کرده

اند تا زنان )ناموس؟( و  اندازد که آمده ی گناه به گردن خارجیان می این روزها که "راست" ِ اروپا همه ر ِعنوانی درخو

هاست  سالداند و  هودگان ِ چپ" می کار از ما بربایند. نیز دهان کجی به همین "راست" که هنر را "سرگرمی بی

 (ها. های هنری سده ها و مانیفست شی دستاوردهای جنب نر و فرهنگ و همهساطور به دست گرفته برای قلع و قمع ِ ه

         
" نگارگر دانمارکی با جنبش کبرا ارتباط گرفت. Asger Jornاز طریق "آسگر یورن/ 1953انریکو باج به سال 

پارچه و پرده، اند که در آن از همه چیز؛  هاش کودکانه و شوخ نگارهزبان تصویری انریکو باج به کبرا نزدیک بود. 

 ی کار چندان معصومانه نیست. های پرده و غیره استفاده کرده است. اما نتیجه کاموا، دکمه، مدال، نمد، آویزه

است که در آن  '(1972( آنارشیست )Pinelliسپاری پینلی ) خاک'ترین کارها در این نمایشگاه،  گمان یکی از مهم بی

به دکور نمایش نگاره ی نمایشگاه پیرامون آن شکل گرفته.  توان دید. کاری که همه گرایش به آنارشی را خوب می

 Aشوند که میان آن حرف  سیاه آنارشیسم دیده می-ماند که سمت چپ آن گروهی مرد، زن و کودک با پرچم سرخ می

که مدال به خود آویخته و شمشیر و خنجر و سالح به  های سبز و سرخ ست از غول سمت راست نمایشیآمده است. 

ی پرده  ( هستند. در میانهخور ساندیسزهراخانم -عباس فاالنژ/ وار مخ دست دارند و در حال اعتراض )حمله شعبان بی

      کند. ارد سقوط میمردی در حال فریاد د



 

   
ای هم هست. حیف که به دلیل کوتاه بودن سقف موزه، دریچه نه در باال که کنار نگاره  تصویر دریچه ،در این صحنه

ی آشنای کاخ شهرداری ایتالیایی که نمایش قدرت است، اما در درون آن تنها چراغی آویخته  گذاشته شده است. دریچه

هایی دارند "پینلی" را از پنجره به بیرون ُهل  و فساد است. دست ایم و یادآور بازجویی، خشونت ها دیده است که در فیلم

 اند.  هایی که پرچم به دست دارند، مورد حمله قرار گرفته دهند. آدم نوشیدنی میها اسلحه و  و به غول داده

از طبقه چهارم اداره پلیس میالن به پایین پرت شد و مرد،  1969این نگاره پس از مرگ جوزپه پینلی که به سال 

آفریده شده است. پلیس ادعا کرد که حادثه بوده است، اما بسیاری، از جمله انریکو باج بر این نظر بودند که پینلی کشته 

سپاری  خاک'ی  هها که پیش آمد، سانسور و پنهان شد. درست در روزی که نگار به دلیل درگیری  شده است. این نگاره

به نمایش گذاشته شهر میالن  )Palazzo Realeکاخ حکومتی )در باید برای نخستین بار  '(1972پینلی آنارشیست )

 برچیده و بستند.  'مشکالت فنی'ی  گاه را فوری به بهانهشد، مامور پلیس ِ متهم به قتل پینلی کشته شد. نمایش می

  یک سال بعد، کار در نمایشگاه بویمانس بونینگن روتردام به نمایش درآمد.

به موضوع ِ مطرح روز کارهای انریکو باج نیز  هنوز که هنوز است، خشونت پلیس در همه جای جهان وجود دارد.

را هر  دفاعیجنگی و در فضانوردی و صنایع  آور سرسامگذاری  ، سرمایهای هسته سالحی  خبرها دربارهپردازد:  می

سمان بینیم که برابر آ دو فیگور می '(1956) ای هستهدو کودک در شب ِ 'ی  نگارهدر بینیم.  ها می روز در تیتر روزنامه

شدن زمین و چه  ؛ چه از گرمی ویران است های انفجار در هوا آویخته است و یادآور آینده اند، تکه پاره ایستاده سرخ

یم از بین می (up-pin) زنی '(9195)کنند  ی دیگر به زنان ما تجاوز می موجودات سیاره'ی  نگارهدر  ای. جنگ هسته

ست که موجودات  اند. زن ِ غربی ابزاری که دو هیکل سیاه دورش را گرفته های عریان ستانی پیش با پ ی پنجاه سده دهه

 دیگر قصد تن و جان او دارند.



بینیم  ها آفریده است. موجوداتی می هایی است که از ژنرال چرخه نگاره اما به خاطرانریکو باج فراگیر شهرت ِ 

انریکو باج که به های پر از مدال و دستان باال برده از غرور.  ما با سینه اند در برابر نگاه واره که ژست گرفته غول

شان  به مردانگی بلندو موی . با کشیدن مژگان دهد زمان موسولینی رشد کرده است، بالهت این نظامیان را نشان می

 . در کاریکاتورها کنند میچنین  – و پوتینترامپ  – مدار نرساالر جهان دو سیاستبا کند. این روزها نیز  توهین می

     

 
بازی  های چارگوش سبز و سرخ ِ ساخته شده از اسباب تاترین نیستند در این نمایشگاه. روب های او خطرناک اما ژنرال

تر مزاحمت  که بیش ، از اینآمیزندنزط ها نیومینهای فیلم کارتون شباهت دارند.  تر به مینیون ( بیشMecanoمکانو )

چون بورژوازی که به فرمان  خورند؛ هم راه و توسری های انریکو باج سربه تاکه روب کنند تا کمک، در حالی ایجاد می

ها که فوری پس از فرمان ِ ترامپ دست به کار اجرای  نهد بی فکر و اندیشه. مثل ِ کارکنان ِ ناشناس ِ فرودگاه گردن می

 داری ِ قدرت ت ابزار جدی ِ نگهاروب-ا در بازداشت نگاه داشتند. انسانه ای را ساعت ساله بچه پنجآن شدند و حتا پسر

 آید.  ها کاری برنمی . بدون آنان از ژنرالاست



     
قدرت مطلقه ترس ِ از آینده، خارجیان )مهاجران و پناهندگان( و  اند که نشان داده نمایشگاه با نمایش کارها برپاکنندگان

 نیست. یا نشان بازگشت آور  شگفت  و حضور پررنگ ِ اکنون ستا تازه نیست. همیشه بوده

اش را نگفت، اما  ای در روتردام عکسی آنارشیستی از او بگیرد. دلیل ، انریکو باج اجازه نداد که روزنامه1973سال 

دیدم. این را مایشگاه ناین . در فراتر از هنرمند ِ تبلیغاتی، آزادی هنرتاکید بگذارد بر خواست  توان حدس زد که می می

 تر از آزادی هنرمندانه و شوخی سرشارند. زمان و بیش ها هنوز نگاه ِ نقادانه به سیاست ِ امروز دارند، اما هم نگاره

    'نشان داد.ومت در برابر ِ نظم توان شکل درست ِ مقا تنها با لذت می'خود گفته است: 

     
 نبخت زنده ماند قربانیان ِ جنگ اگرنوشته است: ها  های ژنرال انریکو باج که نویسنده نیز بود، در شرح کوتاه نگاره

گیرند  ی رنگی پاداش می ای پارچه باشد، تکهدر کار داشتی  گردند و اگر بزرگ برمی اعضای قطع شده داشته باشند، با

 ی به غیمت گرفته شده از دشمن. شان از برنز ذوب شده شود به سینه و اگر خیلی آدم کشته باشند، مدالی چسبانده می

       
 1396فروردین 


