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دفتر های زمینه

ـــه« منتـــر  ـــدی اســـت کـــه در وب ســـایت »زمین ـــه مجموعـــه ی جدی دفرتهـــای زمین
 می شـــود. ایـــن مجموعـــه شـــامل مطالـــی عمومـــی  دربـــاره ی هـــر معـــارص اســـت 
و ارتباطـــی مســـتقیم  بـــا فضـــای هـــر ایـــران خواهـــد داشـــت و مخاطـــب آن عمـــوم 
ــات  ــرور اتفاقـ ــزارش و مـ ــه گـ ــای زمینـ ــتند. در دفرتهـ ــر هسـ ــه هـ ــدان بـ عالقه منـ
ــایی  ــو و گاه پرونده هـ ــد و یادداشـــت و گفت وگـ ــگاه ها، نقـ ــر و نمایشـ ــای هـ دنیـ

که در اینستاگرام »زمینه« منتر شده اند را می توانید بخوانید. 
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»گرنیــکا« اثــر پابلــو پیکاســو اثــری اســت دربــاره ی وحشــت از جنــگ و بــه مــا 
موقعیــی از انســان بــودن را نــه بــا گــزارش و نــه بــا ســندی از حقیقــت نشــان 
می دهــد ــــ بــا وجــود ایــن رضبــه ای کاراتــر از نشــان دادن واقعیــت می زنــد. ایــن 
 تصویــر ماننــد تصاویــر بســیار دیگــری حلظــات حســایس از زیســت اجتماعــی مــا 
را یــادآور می شــود و هم زمــان مســری کــه تــا بــه ایــن حلظــه حاصــل شــده و خطــر 
ــار هــر اعــرتایْض  ــد. آث ــادآوری می کن ــه عقــب و چالش هــای رس راه  را ی برگشــت ب
اجتماعــی خلــق  و فعــاالن  بــه دســت هرمنــدان  کــه  آثــار خالقانــه ای هســتند 
می شــوند، هــر اعــرتایض قدمــت دیرینــه ای دارد و اغلــب در مــورد نارضایی هــای 

اجتماعی به روش های رصیح و یب پرده اظهارنظر می کند. 
هــر خــارج از فضــای محــدود نمایشــگاهی می تواند احســاس اجتماع را در فضایی 
بزرگ تــر برانگــزد. قــدرت هــر اعــرتاض زمــاین درک می شــود کــه بخــی از بحــث 
ــه تــوده ی مــردم  عمومــی شــود، و زمــاین نفــس می کشــد و زندگــی می کنــد کــه ب
برســد. هــر اعــرتایض بــه خــودی خــود تغیــر ایجــاد نمی کنــد، امــا هــدف آن تشــویق 
و ترغیــب افــراد در زمینه هــای مختلــف اســت تــا بــرای یــک هــدف بســیج شــوند. 
بــرای انجــام موفقیت آمــز ایــن امــر، دعــوت بــه کنــار هــم ایســتادن بایــد مســتقیم، 
شــفاف و از همــه مهم تــر دارای شــور جمعــی باشــد. هم چنــن بهــرت اســت کنــی 
باشــد کــه بتــوان آن را دوبــاره ایجــاد کــرد و بــه اشــرتاک گذاشــت. بــه همــن دلیــل 

هنر اعتراضی به چه معناست ؟ 
نگاهی به سویه ها و نمونه های هنر اعتراضی

گــردآوری و ترجمه: 
فاطمه حیدرحســیین، نگار کریم خاین، یاســمن نوذری

Art is a lie that makes us realize truth 
»هر دروغی ا ست که ما را وادار به دیدن حقیقت می کند.« - پابلو پیکاسو
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اســت کــه تصویــر مشــت گــره کــرده در هــوا تصویــری مانــدگار در هــر اعــرتایض 
انقــالب مکزیــک، دانشــجویان امریــکایی  ایــن تصویــر هرمنــدان در  از   اســت. 
 در اعــرتاض بــه جنــگ ویتنــام، دانشــجویان فرانســوی در امتــداد شــورش پاریــس 
ــر  ــد. تصوی ــرت و هــزاران معــرتض در طــول زمــان اســتفاده کرده ان و حــزب بلــک پن
مشــت گــره کــرده تصویــری جهــاین اســت کــه نمــادی اســت از خشــم و به پاخاســن 

مردم و می توان آن را به شکل گرافیکی ساده ای تقلیل داد.
آثــار هــری این چنیــی بــه زبــان اعرتاض انــد و بــه دســت مــردم و بــرای مــردم در قالــب 
رســانه های همــگاین ماننــد پوســرت، نقــایش دیــواری و هــر خیابــاین اجــرا می شــوند. 
تئــودور آدورنــو )1۹۶۹ – 1۹۰3(، فیلســوف آلمــاین، می گویــد: »هــر جرمــی  اســت کــه 
بــه ارتــکاب نرســیده اســت.« بــه ایــن معنــا کــه هــر در ذات خــود وضعیــت موجــود 
را بــه چالــش می کشــد. بــه همــن دلیــل می تــوان اســتدالل کــرد کــه از نظــر آدورنــو 
 تمــام هــر امــری ســیایس اســت؛ چــون هــر در محیــط عمومــی اتفــاق می افتــد 
ــوژی و گفتمــان مســلط قــرار می گــرد. در عــن حــال،  ــا یــک ایدئول ــل ب و در تقاب
هــر می توانــد بــه طریقــی خطــر و واضــح ســیایس شــود و بــه عنــوان ابــزاری 
نــز  و  اجتماعــی  تاریــِخ جنبش هــای  در  بگــرد.  قــرار  اســتفاده  مــورد  قدرتمنــد 
انقالب هــا، هــر همــواره ابــزاری بــوده علیــه ظلــم، خشــونت، یب عدالــی و نابرابــری. 
هــر می توانــد بــا اشــاره ی مســتقیم بــه مســائل جامعــه و بــا بــه چالــش کشــیدن 
مرزهــا و سلســله مراتــب ســنی ـ کــه از ســوی افــرادی کــه در قدرت انــد تحمیــل 
شــده ـ فضــایی بــرای پدیده هــایی بگشــاید کــه بــه حاشــیه رانــده شــده اند و نــوری 
بــر آنــان بتابانــد تــا دیــده و شــنیده شــوند. هــر می تواند بــا ایجاد حس هم بســتگی 
 و »افزایــش آگاهــی« منجــر بــه تغیــرات اجتماعــی شــود. در ایــن مســر، زندگــی 
ــا مخاطــب  ــه گفتمــان عمیقــی ب ــه و ب ــر رفت ــد از ابعــاد شــخیص فرات و کار هرمن

پابلو پیکاسو، »گرنیکا«، رنگ روغن روی بوم،  34۹/3 × ۷۷۶/۶سانی مرت، 
1۹3۷ ، موزه ملی مرکز هر رینا سوفیا، مادرید.
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ــه یکدیگــر  گســرتده تری می انجامــد کــه کاربردهــای ســیایس و انســاین هــر را ب
مرتبط می سازد. 

زمان و هنر اعتراضی*
کریمخاین* نگار 

رابطــه ی هرهــای تجســمی بــا زمــان متفــاوت اســت بــا رابطــه ی هرهــای دیگــر بــا 
ــه در حــن اجــرا  ــر نیســت ک ــا حــی تئات ــد موســیقی ی ــر مانن ــوم. تصوی ــن مفه ای
شــدن، آن را دریافت کنیم. حی در آثار ســینمایی نز دریافت اثر نیازمند تماشــای 
آن در مــدت زمــان نمایــش اســت. در دنیــای هرهــای تجســمی هرمنــد و مخاطــب 
روزهــا  کــه طــی  زندگــی می کننــد. مفهومــی  زمــاین ای جــدا  در خــط  کــدام   هــر 
و ســاعت ها شــکل گرفتــه می توانــد در ثانیــه ای دریافــت شــود. بــا وجــود ایــن، 
ــف  ــه شــیوه های مختل ــدی ب ــا زمان من بســیاری از اوقــات در هرهــای تجســمی ب

بازی می شود.
ـــه  ـــن رو کـــه ماهیـــی کنشـــگر دارد و واکنـــی اســـت نســـبت ب  هـــر اعـــرتایض از ای
وضعیـــی از پیـــش موجـــود، ارتبـــاط قابـــل توجـــه  و چندجانبـــه ای بـــا زمـــان برقـــرار 
 می کنـــد. عـــالوه بـــر ایـــن، اشـــکالی از هـــر اعـــرتایض ماننـــد گرافیـــی، دیوارنـــگاری 
ــه  ــا همیشـ ــای قانـــوین دولت هـ ــه دلیـــل محدودیت هـ و دیوارنویـــی اعـــرتایض بـ
شـــتاب زده و رسیـــع اجـــرا می شـــوند. هرمنـــدان ایـــن مدیوم هـــا بـــرای مقابلـــه بـــا 
محدودیت زمان تکنیک های رسیع و ارزاین مانند پیســـت-آپ )برچسب چســـباین( 
یـــا استنســـیل )اســـتفاده از شـــابلون یـــا کلیشـــه( را بـــه کار می گرنـــد. آن هـــا اغلـــب 
ــایی  ــدود جـ ــاِن محـ ــن در زمـ ــد. تزئـ ــه می کننـ ــه ای برهنـ ــز اضافـ ــر چـ ــرم را از هـ فـ
ـــا باشـــد نوشـــته می شـــوند و  ـــا دســـت خطی کـــه فقـــط خوان ـــدارد. حـــی کلمـــات ب ن
ـــد نیســـت کـــه تصویـــر را  ـــه پایـــان هـــم نمی رســـند. البتـــه تنهـــا هرمن گاهـــی حـــی ب
شـــتابان می کشـــد، پیـــام ایـــن تصاویـــر را مخاطـــب نـــز بایـــد رسیـــع دریافـــت کنـــد. 
کلمـــات و تصاویـــر بـــه دلیـــل ماهیـــت کنشـــگر خـــود بایـــد در بســـرتی عمومـــی دیـــده 
شـــوند؛ شـــاید بـــر دیوارهـــای مســـری کـــه بیننـــدگان احتمالـــی تنهـــا بـــا اتومبیـــل از 

تئودور آدورنو 
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آن گـــذر می کننـــد و چشـــم و ذهن شـــان تنهـــا چنـــد ثانیـــه زمـــان دارد تـــا آن را ببلعـــد.
 شــاید اثــر پیــش از آن کــه پــاک شــود تنهــا یــک طلــوع را ببینــد. بنابرایــن، مانــدگاری 
هــم رابطــه ی تــازه ای بــا زمــان می ســازد. مــاده بــرای ایــن هرمنــدان مراســت امــا 
معنــا چــزی اســت کــه در ذهن هــا جــاودان می شــود. پــاک کــردن اثــر یــک االکلنــگ 
قــدرت ایجــاد می کنــد. عــدم بهره منــدی هرمنــد از زمــان کــه از او قــدرت پرداخــن، 
زیبــا ســاخن و مزیــن کــردن را ربــوده در برابــر نــرویی دیگــر قرار می گــرد که کلمات 
او را بــه اشــکال انزتاعــی و شــکل های تزئیــی رصف تبدیــل می کنــد. ایــن میــان 
ــده  ــده آن چــه را مقــدم دی ــاال را داشــته باشــد، بینن ــاره »زمــان« دســت ب  شــاید دوب

از یاد نمی برد. تصویر نخست هر چند تغیر یافته باشد هم چنان پایدار است.

نمونه هایی از هنر اعتراضی
در طــول تاریــخ، هــر اعــرتایض بــه شــکل های مختلــف خــود را نشــان داده اســت. 
ــه  ــا سیاســت آمیخت ــان هــری کــه ب ــن شــکل از بی ــرای ای ــاز ب تعیــن نقطــه ی آغ
شــده کار دشــواری  اســت. هــر مفهومــی و هــر پرفورمنــس از جنبــش »دادا« 
ــا گفتمان هــایی غرعقــالین، ضــد  ــد، جنبــی ضــد جنــگ کــه ب بســیار وام گرفته ان
ایده آل گرایانــه و هجــو بــه انتقــاد از جنــگ جهــاین اول و نظــام رسمایه  دارانــه ی آن 
)Capitalist agenda( می پرداخــت. آثــار داویــد آلفــارو ســیکه ایــروس )1۹۷4 – 
1۸۹۶(، دیوارنــگار مکزیکــی، از نمونه هــای آغازیــن هــر اعــرتایض در دوران معــارص 
اســت، او در فعالیت هــای ســیایس جنــاح چــپ در اوایــل قــرن بیســتم بســیار فعــال 
ــد طبقــه ی کارگــر  ــا هــر انقــالیب خــود، چهــره ی دردمن ــا ب ــود و تــالش می کــرد ت  ب

را به نمایش بگذارد. 
اســت  اســتعاره ی  اســت، جنــگ  بــوده  هرمنــدان  بــرای  محرکــی  همــواره   جنــگ 
از اســتفاده از قــدرت در ابعــاد بــزرگ. وقــی بحــث از هرهــای زیبــا می شــود، »گرنیکا«ی 
ــداد  ــری مــدرن قلم ــرای جنبش هــای حقــوق ب ــری بســیار الهام بخــش ب پیکاســو اث
می شــود. ایــن نقــایش برگرفتــه از جنــگ داخلــی اسپانیاســت و قســاوت و رفتارهــای 
غرانســاین ایــن جنــگ را به خــویب در معــرض دیــد می گــذارد. در دنیــای معارص، هــْر زباِن 
نرومنــدی اســت بــرای فریــاد علیــه انــواع ظلــم  و نابرابری هــای رسســختانه ی جنــی، 
نــژادی و طبقــایت. در ادامــه بــه معرفــى چند هرمنــدی می پردازیم که هر اعرتایض شــان 

یب شک در تاریخ هر ماندگار شده است.

آی وی وی
یکــی از چهره هــای معروفــى کــه نامــش بــا فعالیــت ســیایس در هــر معــارص عجن 
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ــا هــرش فســاد دولــت  ــد 1۹5۷( هرمنــد چیــی اســت. او ب اســت، آی وی وی )متول
چــن و یب توجهی شــان بــه حقوق بــر را برجســته می کنــد. پرداخن بــه موضوع های 
 حســاس ســیایس دیگــری نــز موجــب شــده تــا آی وی وی بــه چهــره ی نافرمــان 
و نمــادی از هــر اعــرتایض در زمانــه ی مــا تبدیــل شــود. از کارهــای بــه یــاد مانــدین آی 
کــه  پرســپکتیو«  »مطالعــه ی  مجموعــه ی   )1 بــه:  کــرد  اشــاره  می تــوان  وی وی 
 مجموعــه ای اســت از عکس هــای توهن آمــز از برخــی مکان هــای یادبــود خــاص 
و معــروف در رسارس جهــان؛ 2( اینستالیشــن »یــادآوری« کــه بــا کمپیــی بــرای 
درخواســت اجرای عدالت برای قربانیان زلزله ی ســال 2۰۰۸ در ســیچوان برگزار شــد؛ 
3( اینستالیشــن »تخم هــای گل آفتاب گــردان« کــه از صــد میلیــون دانه ی مصنوعی 
تخــم آفتاب گــردان از جنــس چیــی ســاخته شــده بــود و در عملیــات تولیــد آن بیــش 
از 1۶۰۰ هرمند-صنعتگــر همــکاری داشــتند تــا تولیــد انبــوه و مرصف گــرایی افراطــی 
 را نقــد کننــد؛ 4( اثــر جدیدتــر او اثــری اســت کــه بــا جلیقه هــای نجــات زیــادی آن 

را اجرا کرده تا به مصائب مهاجران سوری اشاره کند.
اعــرتاض، همیشــه  از شناخته شــده ترین صداهــای  یکــی  عنــوان  بــه  آی وی وی، 
و رصیــح خــودش  رک  رفتــار  و  انتقــادات طعنه آمــز  اعــرتایض،  هــر   هزینــه ی 

را پرداخت کرده و هم چنان به حرف و عمل خود ادامه می دهد.

پیوتر پاولنسکی
پیوتــر پاولنســکی )متولــد 1۹۸4( هرمنــد رویس اســت کــه بــه او عنــوان »رنــج 
ــا اعمــال  زنــده« را نســبت داده انــد. زبــان ســیایس پاولنســکی پرفورمنس هــایی ب
ــد مــورد اشــاره کــرد: 1(  ــه چن ــوان ب افراطــی اســت. از کارهــای برجســته ی او می ت
دوخــن لب هــای خــود و بســن دهانــش بــه منظــور اعــرتاض بــه حکــم حبــس 
اعضــای گــروه موســیقی »Pussy Riot«، گــروه فمینیســی رویس، بــه بهانــه ی 
اســتفاده از الفــاظ غراخالقــى؛ 2( در پرفورمنــی، بــدن عریــان خــود را در حجمــی 
از ســیم های خــاردار می پیچــد ایــن اثــر در نقــد بــه سلســه ای از قوانــن در روســیه 

دیوید آلفارو سیکه ایروس، 
»رژه ی انسانیت به سمت انقالب 
دموکراتیک بورژوایی« )بخی از 

اثر(، نقایش دیواری، 
1۹۷1، مکزیکوسیی.
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اســت کــه بــرای رسکــوب فعــاالن مــدین و ایجــاد رعــب در جامعــه اجــرا می شــوند؛ 
3( پرفورمنس میخ کردن خود به میدان رسخ مسکو برای اشاره به یب عاطفگی، 
یب تفــاویت ســیایس و جربگــرایی شــایع در جامعــه ی روســیه؛ 4( پرفورمنس بریدن 
اللــه ی گــوش اش در اعــرتاض علیــه رونــد روان پزشــکی در روســیه کــه بــر روی 
مخالفــان و مرتــدان بــه اجبــار اعمــال می شــود. پاولنســکی بــرای ســوزاندن درِ 
ســاختمان فرماندهــی امنیــت فــدرال روســیه در ســال 2۰1۶ بــه ســه ســال حبــس 
محکــوم شــد. چــزی کــه او را متمایــز از هرمنــدان مشــابه اش می کنــد پرداختنــش 
بــه ضعــف و آســیب پذیری در پرفورمنس هــای اعــرتایض اش اســت. پاولنســکی 
ــد؛  ــل از اجــرای آثــارش واکنــش دســتگاه قــدرت و امنیــی را پیش بیــی می کن قب
 اگــر آن هــا بــا رفتــاری خشــونت آمز بــه او پاســخ دهنــد، در نهایــت طبــق ســناریو 

و پیام هرمند رفتار کرده اند.

بنکسی
بنکــی )متولــد 1۹۷4(، هرمنــد معــروف خیابــاین، آثــار ســیایس محور، هجوآمــز، 
هوشــمندانه و گاهــی شــوخ طبعانه ا  ی در رسارس جهــان خلــق کــرده اســت. کارهای 
ــاین اســت. او هــر  ــا سیاســت و مســائل جه ــواره در حــال تعامــل ب  بنکــی هم
 را بــه مثابــه نوعــی ســالح بــه کار می بــرد، کــه نمونه هــای بســیار خــویب اســت 
از دســتاوردهایی کــه هــر اعــرتایض بــه دنبــال دارد. او یک بــار از گرافیــی بــه عنــوان 
»فرمــی از انتقــام« کــه متعلــق بــه طبقــه ی محــروم اســت یــاد کــرد؛ انتقامــی کــه بــه 
افــراد ایــن طبقــه اجــازه می دهــد تــا قــدرت و قلمــرو و شــکوه طبقــه ی دارای امتیــاز 
را تســخر کننــد. او بــا مفاهیــم ســیایس و اجتماعــی متنوعــی دســت و پنجــه نــرم 
ضــد  فاشیســم،  ضــد  مرصف گــرایی،  ضــد  ضــد جنــگ،  مفاهیــم  اســت؛  کــرده 

امرپیالیسم، ضد استبداد و آنارشیسم.
ــق کــرد.  ــوار غــزه و ســوریه خل ــار خــود را در ن در ســال 2۰15 بنکــی مجموعــه ای از آث

پیوتر پاولنسکی ، »الشه«،
 هر اجرا،

 2۰13، سن پطرزبورگ.
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 )Calais – France( هم چنــن یــک مجموعه نقایش دیواری در کمپ پناهندگان کالــه
کار کــرده اســت کــه بــه رشایــط بحــراین پناهنــدگان و هم چنــن وضعیت درمــان آن ها 
 اشــاره دارد. از دیگــر آثــار او پــروژه ی پــارک دیزمالنــد، در انگلیــس ســال 2۰15، بــود کــه 

با مفاهیم کنایه آمز، هجو و با رصاحت و رک گویی آمیخته شده بود.

گوریال گرلز )ترجمه شده: دختران پارتیزان یا چریکی( 
گوریــل  ماســک های  بــا  گرلــز«  »گوریــال  پیــش،  ســال  پنــج  و  یس  از   بیــش 
و دامن هــای کوتــاه و نمایش هــایی اســتعاری از هرمنــدان زن متــویف ماننــد کتــه 
 کلویتــس، فریــدا کالــو و آلمــا تومــاس، دنیــای هــر را تــکان دادنــد. ایــن گــروه 
در ســال 1۹۸5 در نیویــورک بــا هــدف آشــکار کــردن نابرابری هــای رادیــکال و تمرکــز 
بــر جنســیت شــکل گرفــت. آن هــا بــه واســطه ی آثــار اعــرتایض متنــوع و کنش هایی 
اســتیکر  از طریــق  زنانگــی« شــناخته  می شــوند.  زنان/ضــد  بــا   علیــه »ضدیــت 
 Weenie Count و برچســب، پوســرت، بیلبــورد، گفت وگــو و مباحثــه و پــروژه ی
)پــروژه ای کــه در آن بــه فســاد و تبعیــض جنــی در آثــار قــرن 1۹ و 2۰ مــوزه ی 
ــن  ــار ای ــدان آث ــج درصــد از هرمن ــا پن ــه می شــود تنه ــردازد. گفت مرتوپولیــن می پ
ــد، در حالی کــه در بیــش از هشــتاد و پنــج  ــان تشــکیل می هن بخــش از مــوزه را زن
درصــد آثــار از فیگورهــای برهنــه ی زنــان اســتفاده شــده اســت(، گوریــال گرلــز بــه 
ریاکاری هــای دنیــای هــر و مؤسســه های هــری و جنســیت زدگی و نژادپرســی 
ــار آن هــا )خصوصــاً پوســرتها( ایده هــا  ــد. آث ــان آن هــا اشــاره می کنن  شــایع در می
و تفکرات شــان را دربــاره ی موضوع هــای اجتماعــی بــه واســطه ی تصویرهــای 
شــوخ طبعانه، گاهــی بیدادگرانــه و هم چنــن بــر اســاس آمــار بــه مخاطــب عرضــه 
می کنــد. ایــن گــروه هم چنــان در زمینــه ی نقــد بــه سیاســت مداران، بــه ویــژه حــزب 

جمهوری خواهان محافظه کار و سنی امریکا فعالیت هایی دارند.

کری رایکارد
کــری رایــکارد )متولــد 1۹۶۶(، اهــل بریتانیا، هرمندی کنشــگر اســت که به مســائل 
ســیایس و اجتماعــی عالقــه دارد؛ او موضوع هــای متنوعــی را مثــل حکــم دادگاه 
زنداین هــایی کــه بــه ناحــق اجــرا شــده یــا مجــازات اعــدام و یــا جنگ هــای اســتعماری 
در عــرص حــارض را دســت مایه ی کارهایــش قــرار می دهــد. رایــکارد بــه عنــوان یــک 
هرمنــد کرفتیویســم )Craftivism( ــــ ترکیــب Craft و Activism - اعتقــاد دارد 
صــدای افــکار و ایده هــا بــه واســطه ی خالقیــت در بیــان بلندتــر شــنیده می شــوند. 
جنبــش کرفتیویســم بــر ضــد هــر صنعــی شــکل گرفــت و اولــن بــار در دهــه ی 
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1۹۶۰ میــالدی ظاهــر شــد. ایــن جنبــش صنایــع دســی را کــه نمــاد رسگرمــی زنانــه 
بود، با اعمال و تئوری های فمینیسی غرب در هم آمیخت.

ــزده ســاله در جامعــه و حــوزه ی هــر عمومــی  ــه ی حضــوری پان ــکارد کــه تجرب رای
دارد، از نقــایش دیــواری، موزائیــک و چــاپ اســکرین اســتفاده می کنــد تــا کارهــای 
پیچیــده وســیایس خلــق کنــد. تعامــالت گســرتده ی او بــا زندانیان ســیایس موجب 
شــد او بــرای دفــاع از حقــوق آن هــا، به خصــوص زندانیــان بنــد محکومــان بــه اعــدام، 
بجنگــد و فعالیــت کنــد کــه تأثــری ژرف در هــرش گذاشــته اســت. از میــان آثــار 
 The Milan Elephant او می تــوان بــه دو مــورد اشــاره کــرد: اثــر حجمــی اش در
»پایــان  پیــام  و  اســت  جهــاین   همه گــر  انقــالیب  روح  از  ملهــم  کــه   Parade
رسمایــه داری« را بــه عنــوان تنهــا راه حــل مشــکالت بــا خــود حمــل می کنــد. اثــر 
دیگــر او مجســمه  ای مزیــن بــه رسامیــک بــا انــدازه ی انســاین از مــاری بمــرب )1۹3۸ – 
1۸۷4( است که از او به عنوان یکی از مشاهر انقالبیون سوسیالیست یاد می شود.

گرافیتی های بهار عربی 
هم زمــان بــا جنبــش بهــار عــریب در ســال 2۰11، آثــار گرافیــی ای در کشــورهای درگــر 
انســاین ترین  و  تأثرگذارتریــن  محبوب تریــن،  از  کــه  شــد  خلــق  جنبــش  ایــن 
گرافیی هــا بــه حســاب می آینــد، معرتضــاِن مســلح بــه اســرپِی رنــْگ  تفاســر خــود 

را از این جنبش بر روی دیوارها نقش کردند.
گرافیــی تــا پیــش از ایــن در دنیــای عــرب آن قدرهــا رایــج نبــود، امــا در بهــار عــریب 
به ابزاری برای بیان مفاهیم اجتماعی و سیایس بدل شد. هرمندان خیابان های 
مملــو از رشح و تفاســر ســیایس-اجتماعی را بــه بســرت و بــوم خــود تبدیــل کردنــد 

تــا عصیــان کننــد، جان هــای کــه از دســت رفتــه  را به یــاد آورند و یب واســطه اعرتاض 
خــود را بیــان کننــد. گرافیی هــا از نوشــته گرفتــه تــا طراحــی ، با تکنیک هــای متنوع، 
بــه  عنــوان تنهــا وســیله ی ارتباطــی بــن شــهروندان بــه کار گرفتــه شــد. دولــت 

لئون گلوب ، »ویتنام II« )بخی از 
اثر(، اکرلیک روی بوم،

 11 / 515 × 2 / 4۹ مرت، 1۹۷3، 
مجموعه ی گالری تیت.



رشوع کــرد بــه پا ک ســازی دیوارهــا و زدن رنــگ ســفید بــر آن هــا، چــرا کــه متوجــه 
 تأثــر و خطــری شــد کــه پشــت ایــن نــوع بیــان هــری بــود، بیــاین کــه بــه مقابلــه 
بــا سانســور و ظلــم می پرداخــت. امــا ایــن ســفیدکاری ها تنها باعث شــد هرمندان 

بیش تری انگزه پیدا کنند.  
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دفترهای زمینه

صاحب امتیاز 

و مدیرمسئول

دبیرتحریریه

سردبیر

ترجمه و گردآوری

ویراستار

مدیرهنری

طراح گرافیک

مدیر اجرایی و مدیر پروژه

مدیر رسانه های اجتماعی

مدیر فناوری

مدیر فنی

سرپرست مارکتینگ

سرپرست روابط عمومی و 

مالتی مدیا

طراحی و تولید ویدئو

سرپرست پروژه های محتوایی

کارشناس شبکه های اجتماعی

کارشناس پروژه ژنوم

کارشناس داده

مدیر مالی

اسفند 14۰1

 محمد مهمانچی

سیاوش خائف

شورای رسدبری زمینه

یاسمن نوذری، نگار کریم خاین، فاطمه حیدرحسیی

دلناز ساالربهزادی

پیمان پورحسن )استودیو کارگاه(

سپیده هرمند )استودیو کارگاه(

فریده ابطحی

یاسمن نوذری

پرهام مرادی

اشکان قویدل )آرمان پردازان نوژن(

کیانا ابریشمی

هلیا رضایئ

 

خاتون فاروقى

نگار کریمخاین

فاطمه حیدر حسیی

محسن توکلی

طرالن یب طرف

منصور دهقاین

●  تمام حقوق مادی و معنوی نریه ی زمینه به پلتفرم زمینه 

تعلق دارد.

●  نقل و بازنر مطالب زمینه با ذکر منبع آزاد است.

●  محتوای منتر شده رصفاً نظر نویسندگان است و لزوماً 

منطبق با دیدگاه زمینه نیست. 
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