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 چکیده

نمایشگاه هنر جدید در چین، پس از »مؤلف این مقاله، مروری بر 

 1۹۹۵هنر دانشگاه اورگن در دسامبر  هدارد که در موز« 1۹۸۹

در ایاالت متحده ادامه داشت. او  1۹۹۷افتتاح شد و تا پایان 

شده، با نگاهی جهانی و همچنین در پیوند با آثار بررسی

مدرن، تحوالت اخیر هنر آوانگارد چین را با تمرکز بر پست

های هنرمندان چینی و تفسیرهای نظریات انتقادی غربی واکنش

 نماید.مدرنیسم و بینامتنیت بررسی میپست هدربار

مممدرن  رئالیسممم بدبینانممه ریمما رئالیسممم پسممت  

 زادگاهش در

هنر جدید در چین، »، نمایشگاهی با عنوان 1۹۹۵در اواسط دسامبر 

افتتاح  2در شهر یوجین 1هنر دانشگاه اورگن هدر موز« 1۹۸۹پس از 

داد که شد. این نمایشگاه، آثار هنرمندان آوانگارد چینی را نشان می

، 4«جوهر شانگهای» 3تاحدودی برای مخاطب امریکایی ناآشنا بودند.

در  ۵موزۀ هنر دانشگاه آریزونانمایشگاه دیگری با همین ماهیت در 

هایی برگزار شد. چنین نمایشگاه 1۹۹6از اوایل فوریه تا مارس  6توسان

رسند نظر می مثابه تالشی عقالنی بههای امریکا، بههای دانشگاهدر موزه

اند. این که توسط منتقدان هنری چین و امریکا سازماندهی شده

ست که این هنر جدید را برای مخاطبی ها حاصل تالش آنهاهنمایشگا

که ممکن است هنوز نسبت به آنچه در فرهنگ هنری چین از زمان 

اتفاق افتاده، سردرگم باشد و  1۹۸۹در  7منآنعام میدان تیانقتل

امروزه برای بسیاری در فضای دانشگاهی ایاالت متحده بیشتر یک 

 
 تی منتشر شده است.آی، انتشارات ام113-122(، 1۹77) 2 ه، شمار3۰این مقاله در نشریه لئوناردو، جلد  *

 گرداندمیافسانه است تا یک رویداد تاریخی، آشکار 

(Wasserstrom, 1994: 273-308). 

ز بخش ادر طی تعطیالت زمستانیم، به امید یک بازدید اجمالی لذت

ه ام تدریس کنم، بهنر معاصر چین که قرار بود به دانشجویان امریکایی

هنر دانشگاه اورگن رفتم. وقتی وارد موزه شدم، برای ه نمایشگاه موز

یان ارهای آوانگارد چین مواجه شدم که در ماولین بار با برخی از شاهک

عظیم و تکراری از رئیس مائو بود. این ی   هاآنها تعداد زیادی نقاشی

های گذشته با همان ها که همانند تصاویر همیشگی مائو در دههنقاشی

های درخشان ترسیم شده بودند، همچنان همان نماد فرهنگی و رنگ

قرار گرفت  ۸زمانی مورد توجه اندی وارهول دادند کهسیاسی را نشان می

به  1۹72را از « های مائونقاشی»و از روی آن بیشتر از دو هزار عدد از 

تر به این تصاویر رئیس مائو، بعد اجرا کرد. با این حال، با نگاهی دقیق

های رئالیسم توجهی با بازنماییها تفاوت قابلآن   متوجه شدم که

سوسیالیستی از رهبر مشهور چینی جهان دارند. این تصاویر در تضاد با 

، رهبر انقالبی و 1۹76های باشکوه و عالی مائو قبل از مرگش در پرتره

دهند. برای مثال در آثار لی ای چین را به سبکی جدید نشان میافسانه

غریب ظاهر او با یک گیاه عجیب 22،1۰هسرخاب، شمار هوعمجم، ۹شان

 11( که مرا به یاد آثار هنرمند امریکایی، جورجیا اوکیف1شود )تصویر می

شود که ها احساس میاندازد. قطعا اروتیسم ظریفی در این نقاشیمی

گاه در آن جنبه از شخصیت مائو باشد که هیچ هدهندشاید نشان

مائو  12رئالیسم سوسیالیستی از همان موضوع یافت نشد. هایبازنمایی

گل  های پوشیده ازبندیکه زمانی تصویری مهیب بود، اکنون با ترکیب

 14( اثر یو یوهان2)تصویر  13تصویر مائو با گل رزهایی نظیر که نقاشی

 هرسد. هالسازند، خوشایندتر از همیشه به نظر میرا به ذهن متبادر می
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های رهبر حزب کمونیست بود، با بیشتر پرتره هنامنعطفی که مشخص

 ظرافتی اروتیک جایگزین شد.

آور نیست که کمی قبل و بعد از فروپاشی کمونیسم در جماهیر تعجب

شوروی سابق، رهبران انقالبی مانند لنین و استالین دوباره تبدیل به 

مضمونی محبوب شدند. هنرمندان معاصر روسی مانند همتایان 

های های سیاسی را با نگاهی متفاوت از نسلشان، آن شخصیتچینی

قبلی هنرمندان شوروی تجسم کردند. یکی از بهترین آثار در این زمینه، 

است که در آن  16اثر کمار و مالمید 1۵منشأ رئالیسم سوسیالیستی

کند. ادوارد لوسی اسمیت ای را نوازش میبرهنهنیمه هاستالین، فرشت

را مشهور کرد، مهارت آنها در هجو  آنچه کمار و مالمید»معتقد است: 

 ,Lucie-Smith)« ترین حالت ممکن بودسبک رسمی شوروی با کیچ

. در چین نیز پدیدۀ مشابهی در فرهنگ پاپ در اوایل (393 :1995

نامیدند و حتی از سوی « شور مائو»روی داد. این پدیده را  1۹7۰ هده

ستایش عمیق رهبران انقالب چین و »مثابه مقامات تندرو چینی به

ورد م« های سوسیالیستی و کمونیستویژه رئیس مائو و نیز ارزشبه

ای در تاریخ چین سوسیالیست و در معجزه»تحسین قرار گرفت که 

 ,Schell)بود « مونیستی همچون یک کلواقع، در تاریخ جنبش ک

1995: 282).  

حقیقت این » 17چینی، اورویل شله با این حال، از نظر محقق برجست

 خواهان« هاتوده»شد، نه به این دلیل که بود که مائو دوباره متولد می

بودند، بلکه به این دلیل که آنها مائو « انقالب تکاملی»فصل دیگری از 

نگ زودگذر پاپ با کمی جدیت ایدئولوژیک بیشتر را بخشی از فره

پاتی، یا نسبت به شور و شوق هوالهوپ، خمیر بازی سیلی 

ر نظر او د .)همان(« کردندهای آدامس بادکنکی تلقی میبرگردانعکس

هنر دانشگاه اورگن  ه)که به طرز عجیبی در موز« شور مائو» همورد پدید

های چینی و هنرمندان آوانگارد . تودهبازتاب یافته است( آموزنده است

« غیرمت»شمایلی  هبا تصویر رئیس مائو همچون یک نشان 1۹۹۰ هدر ده

کنند که ارتباط چندانی با زمینه یا واقعیت یا قراردادی برخورد می

طور که اندی وارهول با این نماد در اش ندارد، درست همانتاریخی

مدرن ای از یک رویکرد پستنمونهکرد. این به نظرم آثارش رفتار می

، دانشمند فرانسوی علوم 1۹ژان بودریار ه. به گفت1۸است: وانموده

شود(، هنر معاصر احساس می هویژه در صحناجتماعی )که نفوذ او به

و بیشتر از همه:  -ارجاعات هبه این ترتیب، عصر وانموده با انحالل هم»

تر از معنا آغاز ای منعطفها، با مادهبا احیای تصنعی آنها در نظام نشانه

شود... دیگر نه بحث تقلید است، نه تکرار و نه حتی پارودی. بلکه می

« های امر واقعی برای خود واقعیت استپرسش از جایگزینی نشانه

(Baudrillard, 1995: 254) های نقاشی»در مورد  2۰رتکلیف. کارتر

 هتصاویر مجموع هدرست همانند شبک»گوید: ی اندی وارهول می«مائو

که قالب نقاشی قوطی سوپ کمپبل مربوط به دو سال  1۹64در  فاجعه

 هوارهول مشابه مائوی شمار 66 هکرد، گاوهای شمارتر را تکرار میپیش

 ، نه به این دلیل که این دوبخشداست. تصویر، تصویر را بازتاب می 72

شبیه به هم هستند، بلکه به این دلیل که هر موضوعی که از بافتار خود 

یابد، محرومیت عمیقی نسبت به شود و به یک نشانه تقلیل میجدا می

شود ها رفتار میموضوعات دیگری دارد که با همان شیوه با آن

(Ratcliff, 1983: 64). 

تمجید عمیقی برای... »را « شور مائو»گرچه مقامات تندروی چینی 

د، آنها داننمی« های سوسیالیستی و کمونیستیرئیس مائو و نیز ارزش

نرمندان آوانگارد در بازی زبانی ها یا هاحتماال متوجه آنچه در اصل، توده

احیای »مدرن وانموده به دنبال آن بودند نشدند. آنها ظاهرا از پست

ودند؛ ها به وجد آمده برئیس مائو در متن نظام کونیستی نشانه« تصنعی

شمایلی، دیگر معنای  هچنین نشان« احیای»اما متوجه نبودند که 

کند. به را منتقل نمی« یهای سوسیالیستارزش»یا حتی « انقالبی»

تواند آزادانه از مدلول مجزا باشد. دانستند که دال میعبارت دیگر، نمی

دهد، اثری مرکزی از خوبی که در اینجا استداللم را نشان می هنمون

صلح  هعکس گرفتن در مقابل دروازدانشگاه اورگن است:  نمایشگاه
است. در  1۹۹2که متعلق به  21سانگ(، اثر وانگ جین3)تصویر بهشتی 

نگاه اول، مشخص است که این نقاشی، پارودی نقاشی رنگ و روغنی از 

، حدود 1۹63( در 4)تصویر صلح بهشتی  همقابل درواز، 22سان زیکسی

 ها پیشاز مدت سان،صلح بهشتی  زهدر مقابل درواتر است. سه دهه قبل

 بوده است. در اینموردتوجه  به عنوان شاهکار رئالیسم سوسیالیستی

اثر، گروهی از دهقانان رنجور اما جسور در حال عکس گرفتن در مقابل 

، ها هستند؛ از پشت سرصلح بهشتی، نماد موفقیت انقالب چینی هدرواز

 2۵۸ × 14۰، اکریلیک روی بوم، 22همجموعۀ سرخاب، شمار . لی شان،1تصویر 

ای جدید تصویر شده . رئیس مائو، رهبر انقالبی و مشهور چین به شیوه1۹۹2متر، سانتی

 هایبخش اندی وارهول برای خلق مجموعه نقاشیباشکوه و تنومند او که الهام هاست: چهر

شبیه به گیاهان جورجیا  -وبرقو پرزرقگیاهی بزرگ  -بوده است 7۰ همائو در اوایل ده

 کند.دارد که از دهانش رشد می -اوکیف، هنرمند امریکایی

 

متر، سانتی11۰×  ۸۸، اکریلیک روی بوم، تصویر مائو با گل رز. یو یوهان، 2تصویر 

مانند کوچک پوشیده های گلولهگرد معروف مائو، با گل ه. در این تصویر، چهر1۹۹2

تمهید رنگی که برای کسانی که  -رنگ صورتی درخشان و گلی رنگ شده است و با

 دار شده است.سایه –احترامی بزرگی استتحت لوای رئیس، کامیاب شدند، بی
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ای بسیار بزرگ آویزان بر دروازه، نگاهی رئیس مائو از درون پرتره

د. یکی از ن دارهقاناهای دآمیز و محزون به سمت شانهمراقبت

این دهقانان که وجه مشترک آنهاست، پاهای  هکنندهای سرگرمویژگی

رسد محکم عجیب و غریب و بزرگ این دهقانان است که به نظر می

ند نیت هنرم هدهندجزئیاتی که آن را نشان -روی زمین قرار گرفته است

رف، دانم. در هر طهای دهقانی خود میسازی شخصیتمبنی بر قهرمان

های دیگر نیز در حال عکس گروه دهقانان خوشحال، ملوانان و اقلیت

شده گرفتن هستند، اما حضور آنها در مقایسه با دهقانان محترم جمع

 تحت لوای امپراتوری رئیس مائو فاقد جسارت است.

، زمانی که نقاشی سان زیکسی اجرا شد، به لحاظ سیاسی و 1۹63سال 

جمهوری خلق چین مهم بود. به گفتۀ جولیا به لحاظ هنری در تاریخ 

، سرآغاز 1۹62سال »، پژوهشگر امریکایی هنر معاصر چین، 23اندروز

رسید؛ متأسفانه مائو جدیدی از لیبرالیسم فرهنگی به نظر می هدور

 :Andrews, 1994)« تقریبا بالفاصله روند حزب را معکوس کرد

دهقانان بود که بسیار  هاصلی مائو، طبق« نیروی انقالبی» .(306

قهرمانانه و هنرمندانه در اثر سان اجرا شده است؛ عدم حضور مردم 

شهری در نقاشی سان )به غیر از یک عکاس و چند کودک( غیرعمدی 

 سانگ این نگاه انقالبیبعد، هنرمند آوانگارد وانگ جین هنیست. سه ده

 هنگ، افرادی از همو رمانتیک به طبقۀ دهقانان را وارونه کرد. در اثر وا

شهری )در این مورد، مردم پکن، شهر  هاقشار جامعه در یک جامع

 شوند؛ آنهاپایتخت( با لبخندهای گسترده بر روی لبانشان ظاهر می

مردان و زنان تاجر میانسال و منظم، مقامات دولتی و روشنفکران، 

ان آموزان هستند. حتی یک دهقان هم در میکارآفرینان جوان و دانش

رئیس مائو که هنوز بر  هتر اینکه، از همان پرترشود. مهمآنها دیده نمی

، از دهددیوار دروازه آویزان است، تنها بخشی که پیشانی او را نشان می

پشت جمعیت شهری نمایان است. به این ترتیب، پرتره با مبهم شدن 

ا ر تصویرش، تمام قدرت پرابهت پیشین خود در چین و حتی در غرب

مانندی را نیز های شبحدر نقاشی وانگ چهره 24دهد.از دست می

د: آنها آینزمینه نزدیک میبینیم که از پشت جمعیت شهری در پیشمی

های استوار و ستبر جلوی تصویر، فاقد چهره، فاقد در مقایسه با پیکره

وزن هستند. به عبارت دیگر، آنها در چنین فضای عظیم شکل، و بی

شهری، فاقد هویت شخصی هستند. شاید آنها نماد دهقانانی هستند که 

زمانی در دوران مائو قهرمانی بودند و حاال که تحت فشار اصالحات یک 

اند، در شهرهای بزرگی چون تاب راه خود را گم کردهوتب اقتصاد پر

 اند.  های خودشان شدهاند و تبدیل به سایهپکن گرد هم آمده

 هآمیزترین بازنمایی در اثر وانگ، تصویر او از دروازترین و کنایهمضحک

رنگ سقفش است که مثل های لعابدار طالیییصلح بهشتی با کاش

ردیف سیگارهای خارجی وارداتی ترسیم شده است. در مقابل، تصویر 

سان از سقف دروازه، بر شکوه امپریالیستی و سوسیالیستی  هوفاداران

 مندداللت دارد که حقیقتا رئیس مائو در طول زندگی خود از آن بهره

ابق موفقیت انقالب چینی رئیس نماد س .Li, 1994: 87)-(93بود 

شده  2۵مائو حاال تبدیل به نمادی برای اقتصاد بازار دنگ شیائوپینگ

آمیز وانگ که با سیگارها پوشیده شده است. ژان بودریار، سقف کنایه

« تر از معناای منعطفها، مادهاحیای تصنعی نظام نشانه»است را 

جاشدگی دهقانان بهرسمی و تحمیلی مائو، جا هنامد. خرد شدن پرترمی

صلح بهشتی و عدم تعریف  هآمیز با دروازبدقواره، برخورد کنایه

خوانش  هزمینه در نقاشی وانگ، به بیننده اجازهای پسمانند پیکرهشبح

، دهد که دیگر معانی پیشین را ندارندهایی را میمثابه نشانهاین عناصر به

یی که به جای بازتاب یک واقعیت بنیادین، آن را پنهان و هانشانه

 .  (Baudrillard 1995: 256)سازند منحرف می

این جستار را با بررسی آثار هنری چند هنرمند آوانگارد مشهور چینی 

ادامه خواهم داد که در نمایشگاه دانشگاه اورگن به نمایش درآمدند. 

( یکی از ۵)تصویر  27انگ لیجوناثر ف ،226 هدوم، شمار همجموعتابلوی 

های رنگ و روغنی است که مردانی را با سرهای طاس مجموعه نقاشی

دهد که تقریبا شبیه به هم هستند و به نوعی شبیه خود نشان می

 هیکشنب همجلهنرمند هستند. این نقاشی خاص، اولین بار روی جلد 
نمایان شد. وقتی نگاهی به این  1۹۹3دسامبر  1۹در  نیویورک تایمز

آلمان،  2۸هایتصویر انداختم، یکباره مرا به یاد تصاویر سرتراشیده

 هنتیج انگلیس و امریکا انداخت و از آن منزجر شدم. اما این صرفاً

ها شخصیم بود که در اثر سال همن بر مبنای زمین« خوانش نادرست»

 این هدرهم پیچید هچهرزندگی در غرب شکل گرفته بود. با این حال، 

 هوار، نوعی نشانمرد در حال فریاد داللت بر چیزی تهدیدآمیز یا دیوانه

، 2۹آشفته و مضطربی در شاهکار ادوارد مونک هجنون دارد. چنین چهر

آتلیه والسکز: در مجموعۀ  3۰یا تمام آثار فرانسیس بیکن جیغتابلوی 

صلح بهشتی، رنگ و روغن روی  هدروازسانگ، عکس گرفتن در مقابل . وانگ جین3تصویر 

. این نقاشی، پارودی شاهکار رئالیسم سوسیالیستی اثر 1۹۹2متر، سانتی 1۸۵ ×12۵بوم، 

صلح بهشتی، یا ه دارترین وجه آن، بازنمایی درواز( است. شاید خنده4سان زیکسی )تصویر 

و م به رهبری رئیس مائمن باشد که زمانی نماد پیروزی انقالب چین در قرن بیستآنتیان

ای از نشانه -های طالیی سقف دروازه، به ردیف سیگارهای خارجیبود. در اینجا کاشی

 بسیار شباهت دارند. -اقتصاد بازار پررونق چین تحت اصالحات دنگ شیائوپینگ

 

 ×1۵3، رنووگ و روغون روی بوووم،  صوولح بهشوتی  همقابول درواز . سوان زیکسووی،  4تصوویر  

. ایون شواهکار رئالیسوم سوسیالیسوتی، تقریبوا سوه دهوه بعودتر         1۹63متور،  سانتی 2۹4

 ترین حالت بود. ( در کیچ3محرکی برای اثر پارودیک وانگ )تصویر 
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اجرا شد.  1۹۵۰ هدهشود که در اوایل دیده می X31پرترۀ پاپ معصوم 

خشن مونک و بیکن، رویکرد فانگ لیجون به موضوع  هاما برخالف شیو

زمینه، بیننده را از تمرکز های تکراری در پسنسبتا مالیم است: چهره

کنند. عالوه بر این، بر مرد در حال زوزه کشیدن منحرف می ههبر چهر

ده کننشکی دلسردم هزمینخالف آسمان قرمز مواج در کار مونک یا پس

بخش فانگ با ابرهای نازک و سفید شناور، در کار بیکن، آسمان آبی لذت

دهند بلکه در عوض مانند تسکینی برای مخاطب تهدیدی را نشان نمی

فیگور گریان اصلی مبهوت شده است.  هکنند که شاید به واسطعمل می

ه بسیار شبیشده در نقاشی فانگ فام، تخت و سادهسطوح رنگی آبی

است )که  32رفته در آثار هنرمند بریتانیایی، دیوید هاکنیکارسطوح به

های حرکت انساناز چین بازدید کرد(؛ ژست بی 1۹۸۰ هدر اوایل ده

فانگ، یادآور سبک هاکنی است. و با این حال در کار فانگ، آرامش 

 شده جایگزین شده است.شده در کار هاکنی با یک هیاهوی رامسرکوب

(، بیننده با مجموعۀ دومو اول  همجموعدر تصاویر دیگر این مجموعه )

شود: برخی همان مردان طاس اما با حاالت متفاوت چهره روبرو می

زنند، و برخی دیگر نگاهی محتاطانه دارند که در آمیز مییهپوزخند کنا

های نمایشگاه دانشگاه اورگن نشان داده شده است )تصویر یکی از نقاشی

آمیز های دیوانه یا خشمظاهر آرام، تعادلی با چهرههای به(. این چهره6

 33ولین ناثخواهم از جسازند. در اینجا میدر دیگر آثار فانگ برقرار می

به هر حال، زبان بدن مردان در هیچ یک از این تصاویر »قول کنم: نقل

آسیب نیست، به طوری که در پس هر خنده، خشونت سالم و فاقد 

-China Avant)« تواند فوران کندخاصی نهفته است و هر آن می

Garde [1]: 113) با توجه به این دیدگاه، موضوع حقیقی روایت .

دیوانگی و دیوانه... »آن را  34انگ چیزی است که میشل فوکوتصویری ف

آور دنیا و نامد: تهدید و تمسخر، نابخردی سرساممی« در ابهامشان

. به لحاظ فرمی، (Foucault, 1988: 13)« تمسخر ناچیز مردان

 مدرن بههای مدرن یا پستتصویر مرد طاس در کار فانگ پارودی سنت

نک، بیکن و هاکنی است؛ به لحاظ محتوایی، تصویر درآمده توسط مو

ی بایست از دیدگاهاین واکنش هنرمند به وقایع کشور چین است که می

 هفوقآشفته و بی هزمینجهانی آن را درک کرد. هنر فانگ در برابر پس

، که با 1۹۸۹پس از  هقدرت در پایتخت چین، پکن در دور همبارز

زیادی همراه بوده است  های بسیارها و خودکشیدستگیری

(Wehfritz, 1995)حالت ناامیدیست که به نظر  هدهند، بازتاب

بر نسل جوان نفوذ  1۹۸۹من در آنعام میدان تیانرسد پس از قتلمی

کرده است: ناتوانی اکثریت مردم در تقابل با اقتدار مطلق معدود پیرهای 

ی که چین وارد یک دیوانه در دولت مرکزی است. نقاشی فانگ، درحال

های فوکو، حقیقتا شود، بر اساس گفتهدنگ می-دورۀ به اصطالح پسا

که در  (Foucault, 1988: 289)آن دیوانگی است « معاصر با»

 سرکوب اخیر پکن مشاهده شد.  

 

سیاسی و اجتماعی هنر آوانگارد چین، نباید  هزمیناما برای تعریف پس

در وضعیتی که نسل جوان چین برای بقا تالش کرده است، اغراق شود. 

ای چرا ما نسل گمشده»فانگ لیجون در پاسخ به سوال بالغی خود که 

این مزخرفی است که توسط دیگران مطرح »ادعا کرد، « هستیم؟

 هشدت[... ما نه از قوانین تحمیلشود ]مثال چند پیرمرد دیوانه در قدرمی

کنیم و نه مثل آنها به عنوان کارمند ها تبعیت میزندگی از سوی آن

تری میریم، پول بیشکنیم. اما از گرسنگی نمیدولت حقوقی دریافت می

تر و شادتر هستیم، و زمان بیشتری برای تفریح نسبت به آنها داریم، آرام

وضوح ماهیت . این بیانیه، به(Foucault, 1988: 289)« یا سفر داریم

کشد. لی را به تصویر می 1۹۹۰ هو سیاست آوانگارد چینی در ده

آنها »کند: آوانگارد چین به اختصار بیان می ه، منتقد برجست3۵شیانتنگ

ی گرایگرایی و ضد آرمانپروری، ضد عقلدر برابر متافیزیک و قهرمان

 شمولهدف و جهانی فرهنگی اتفاقی، بیگرایهستند. آنها بر کثرت

نیز دارای ]یک[ نگرش  1۹۸۹تأکید دارند. از این نظر، هنر پس از 

 .(China Avant Garde [1]: 49)« مدرن استپست

خاطر تقلید از  با این حال، هنر آوانگارد معاصر چین اغلب فقط به

ها درصدد شود، تقلیدی که چینیغرب طرد می هشدمدرنیسم منسوخ

در حالی که آنها چنین  -آن هستند، به نظر برخی از منتقدان امریکایی

توجهی برای فعالیت در آن یا تغییر شکلش با هدف سنت دیرینه و قابل

دار است. چنین تصورات اشتباهی خنده -را دارند« نو»خلق چیزی 

ند. یمدرن کمک نماآوانگارد چینی در بستر پست هبایست به مشاهدمی

، زمانی که جنبش دانشجویان چینی طرفدار دموکراسی 1۹۸۹در بهار 

 های مختلفی درکرد و به شیوهشکسته شد، تمام دنیا آن را تماشا می

. ما همه در (D. Spence, 1990: 619-747)آن مشارکت داشتند 

کنیم که بر طبق توصیف ایهاب مدرنی زندگی میهمان دنیای پست

 نسبت به« مشارکت»ی مدرن در حمایتش از ، با دنیا36حسن

. هنر (Docherty, 1993: 151-152)متفاوت است « گزینیدوری»

آوانگارد چین مشابه با سیاست چین در وقایع جهانی جدید مشارکت 

( به 1۹۸۵-1۹۹۵گذشته ) هکند. هنرمندان آوانگارد چین در دهمی

اند؛ اشکال هنری دهمدرن بودر دنیای هنر پست« مشارکت»دنبال نوعی 

 37شان، ناگزیر پارودیک هستند.آوانگارد چین، مانند همتایان غربی

  2۰۰ × 2۰۰، رنگ و روغن روی بوم، 2 رهدوم، شوووما همجموع. فانگ لیجون، ۵تصوووویر 

شیدن، مانند تابلوی     1۹۹2متر، سانتی  صویر این مرد طاس در حال خمیازه یا زوزه ک . ت

ست که      جیغ صی هنرمند ا شخ شاهکار ادوارد مونک دارای ارجاعاتی برگرفته از زندگی   ،

سان، بی خودفردریک جیمسون داللت بر از  هبه گفت ست  هنجاری، تنهایی، گس بیگانگی ان

 اجتماعی و انزوا در دنیایی مدرن دارد. 
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 پارودیک: نگاهی اجمالی به هنر معاصر چین آن تصاویر                                                                                                      

توان مرد طاس نقاشی فانگ لیجون را که در حال فریاد زدن است، می

پارودیک مونک، بیکن و هاکنی دانست که آثارشان برای نسل  همطالع

 دیگری از این هخوبی شناخته شده است. نمونجوان هنرمندان چینی به

 3۸نسل جدید هها، مجموعرویکرد پارودیک در کنار آمدن با انواع سنت

است که در نمایشگاه دانشگاه اورگن به نمایش درآمد. در این  3۹لیو وی

کند، مجموعه، آنچه در نگاه اول و بیش از همه توجه بیننده را جلب می

 ل را مجذوبعظیم رئیس مائو است که اندی وارهو هژست همیشگی پرتر

سفری به چین  1۹۸۰ هخود کرد )وارهول نیز مانند هاکنی در اواسط ده

 پارودیک هداشت( و این شمایل سیاسی و فرهنگی چینی را بارها سوژ

خود قرار داد. با این حال، در تصاویر لیو، شمایل مقدس و قدیمی، توسط 

تعدی  رداند مودو پسر جوان با نگاهی ترسیده که روبروی پرتره نشسته

قرار گرفته است. از قضا، مائو مثل همیشه خیرخواه و به نظرم در 

شود که به خاطر تر از دو پسر پدیدار میترین حالت و حتی جوانزنانه

رسند. این های زمختشان پیرتر از مائو به نظر میها و دستصورت

ده ررویکرد در نمایش کودکان خردسال به حالت عصبی، ترسان و سالخو

 های لوسین فروید شباهت دارد.به بازنمایی

 توان تصویری استعاریاند را میاین دو پسر که پیش از موقع بزرگ شده

لفاظی »از تمام افرادی دانست که تحت لوای مائو، حاکمی که زمانی 

را در  -گرایی و مارکسیسمآن لفاظی کنفوسیوس -در چین 4۰«قدیمی

ی اند. جالب اینکه، مائو حتاند و رنج کشیدهاختیار داشت، پیشرفت کرده

 هکه هنوز زندگی روزمر 41ی است«شبح»اکنون در معنای مارکسیستی 

نسل  همردم چین را در تسخیر خود دارد. در تصویر دیگری از مجموع
ز ا شود که مستقیماًاندازی پدیدار می(، مائو از چشم7لیو )تصویر  جدید

گرفته شده، و به اصطالح،  43شهر سنگیان ، با عنو42نقاشی گرنت وود

است. ویژگی آشکار اشکال « امریکایی تماماً»شبانی  همظهر منظر

های درختان روی دامنه همه ها یکسان است؛ سایهمنحنی درختان و تپه

یکسان هستند. در اینجا تفسیر پارودیک از عکس رایج مائو، منظرۀ 

های انسانی لوسین نیت چهرهوود و شدت ذهآرمانی و امریکایی گرنت

( که در نمایشگاه ۸، اثر لیو )تصویر 44دو نقاش مستبینیم. فروید را می

 هدانشگاه اورگن نیز به نمایش درآمد، شبیه به پایان مضحک مجموع

اوست: دو پسر بزرگ شده و به هنرمندان بالغی تبدیل  نسل جدید

شان، در حال نوشیدن و سیگار های شومی بر چهرهاند که با نگاهشده

کشیدن در محیطی دنج هستند؛ رئیس مائو در پشت سرشان، در 

شود )از نگاه بودریار، زده و نگران ظاهر میهای دوتایی، حیرتپرتره

 ه، پژوهشگر برجست4۵وانموده است(. لیندا هاچندوباره این شکلی از 

بنابراین پارودی شکلی از تقلید است، اما »مدرنیسم معتقد است: پست

آمیز یهشده، بلکه با وارونگی کناهمیشه به بهای متن تقلیدتقلیدی که نه

بندی دیگر، تکرار با بعد انتقادی شود... پارودی در صورتمشخص می

 ,Hutcheon)« دهدز شباهت، تفاوت را نشان میاست که بیشتر ا

1985: 6). 

آمیز را نشان یکی از هنرمندان آوانگارد چینی که این وارونگی کنایه

های لیو از فیگورهای است. در نگاه اول، نقاشی 46دهد، لیو شیادانگمی

است  47خصوص از مردان برهنه، یادآور کار فیلیپ پرلستاینانسانی، به

 «اشکال جذاب یک کالیدسکوپ»آثارش انسان برهنه را در قالب که در 

ای او از موضوع کامال و در واقع به طور خالصانه هاستفاد»بیند و می

از یک  .Smith, 1994: 203-(Lucie-(205« غیراروتیک است

کند که بیشتر از را مطرح می« بدن انسان هطرفانثبت بی»لحاظ، لیو 

؛ (Piper, 1994: 500)است  طریق چیدمان در استودیو شکل گرفته

امریکایی مقایسه کنیم، متوجه  4۸رئالیست-رمند سوپراما اگر لیو را با هن

شویم که میان این دو هنرمند، تفاوت بیشتری تا شباهت وجود دارد. می

و  4۹طلوع آفتاب درلیو، در وضعیت زندگی روزمره مانند  همردان برهن

اند. در سمت چپ نقاشی، مردی نزدیک درب تصویر شده ۵۰حمام سرد

فشرد، در حالی که مرد اش را میحمامی تاریک ایستاده و خیسی حوله

آورد و به فرد همراه خود در حمام های خود را از تن درمیدیگری لباس

اندازد. شاید این تصویر از مردان برهنه در حال حمام کردن نگاهی می

( از مونک مقایسه 1۹۰7- 1۹۰۸) ۵1مردان در حال حمام کردنرا با 

مردان در حال  هلی سوژ، به طور ک۵2پاتریشیا برمن هبه گفت کنیم. بنا

حمام کردن و حمام عمومی موضوع جدیدی برای هنرمندان کشورهای 

بود که در آن زمان تصاویر « های پس از پایان قرنسال»اسکاندیناوی در 

عت مثابه تجسم طبیجذاب از زنان با بازنمایی مردان قوی، سالم و بالغ به

ن حال، بدن مرد . با ای(Berman, 1993: 71)« جایگزین شده بود

در کارهای لیو از مردان در حال حمام کردن، در بیشتر موارد نحیف و 

در  «ورزشکار مذکر»شود. تصویر مرد قوی، بالغ و شکننده تصویر می

های ضعیف و نابالغ پیش شده است. بدنوآل غربی پسمقام تجسم ایده

ن مردانه بد هدربار ، گفتمان متفاوتیدر طلوع آفتابخصوص در تابلوی به

های کج دو مرد رسد بدن، به نظر میحمام سرددهد. در مورد نشان می

محیط کار  هدهندجوان به واسطۀ محیط حمامی سرد و تاریک که نشان

 اند. در واقع، این نقاشی درستانگیزی است سرکوب شدهیا زندگی نفرت

اجرا شد. یکی از  1۹۸۹ ژوئیه 4من در آنعام میدان تیانپس از قتل

های این تصویر، مستلزم رمزگشایی از برخی جزئیات محوری خوانش

 × 2۰۰، رنووگ و روغوون روی بوووم، 1 هدوم، شوومار ه. فانووگ لیجووون، مجموعوو6تصووویر 

 زمینووه، همووان موورد طوواس اکنووون بووا پوزخنوودی . در پوویش1۹۹2متوور، سووانتی 2۰۰

هوای مشوابهی کوه پشوت سور او      شوود کوه بور صوورت پیکوره     روی صورتش ظاهر موی 

دیگور در   هبرهنو رسود دو نفور مورد نیموه    انود تکورار شوده اسوت. بوه نظور موی       ایستاده

زیوور آسوومان آبووی در حووال راه رفووتن در   -عبوووس و کمووی تهدیوودآمیز -زمینووهپووس

 خواب هستند. 
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ریزد، و به نظر مانندی است که از شیر آب میمثل مایع قرمز خون

رفته است. دستای برای هدفی ازرسد سوگواری برای مرده و مرثیهمی

نظر امریکایی در نمایشگاه دانشگاه اورگن، یا، به نقل از سخنان صاحب

هنرمندان، در شوکی ناگهانی، متوجه ناتوانی خود در برابر سیاست »

 . (Chronicle of Higher Education, 1996)« اقعی شدندو

اثر اریک  ۵3خواهرانلیو شیادانگ با نقاشی حمام سرد شاید مقایسه 

تر باشد. موضوع ، یکی از هنرمندان معاصر امریکایی جذاب۵4فیشل

فیشل شبیه به موضوع لیو است، اما همه چیز برعکس است: یک حمام 

که از طریق آن گیاهان سبز و یک آسمان بازی  هگرم و آفتابی با پنجر

هیکل و اروتیک شود؛ دو فیگور زن برهنه که قویکوچک آبی دیده می

 هخصوص فیگور سمت راستی(؛ امکانات دلپذیرتر و پیشرفتهستند )به

زمینه، سمت اروتیک فیگور زن در پیش هتر از همه، کنایحمام؛ و مهم

-Lucie)دهد را نشان می« اللتمایل فیشل برای ایجاد اخ»چپ که 

Smith, 1994: 221) است، در حالی  1۹۸3. نقاشی فیشل مربوط به

تکمیل شد. این دو هنرمند ممکن  1۹۸۹که نقاشی لیو، کمی بعدتر در 

است از کار یکدیگر اطالع داشته باشند یا نداشته باشند، اما هر دو در 

 کنند.  می مدرن عملاصطالح رئالیسم پستقالب چارچوب به

رئالیسم، که تنها »بیان کرده است،  ۵۵همانطور که ژان فرانسوا لیوتار

واقعیت دخیل در آن  هتعریفش این است که درصدد اجتناب از مسئل

گرایی و کیچ قرار نوع هنر است، همیشه در جایی بین آکادمیک

را عالوه بر این، او دو نوع رئالیسم  .(Lyotard, 1984: 75)« گیردمی

  بندی کرده است:طبقه

گیرد، رئالیسم و مکمل وقتی قدرت نام یک حزب را به خود می( 1

عت از و ممان اش بر آوانگارد تجربی از طریق وصله چسبانینئوکالسیک

 های، روایت«صحیح»این امر که از طریق تصاویر  -شوندآن پیروز می

که حزب خواهان آنهاست، آنها را انتخاب « صحیح»، و اشکال «صحیح»

تواند جماعتی را بیابد که خواستار می -آیدکند، به دست میو منتشر می

و افسردگی عمومی اضطراب  هدرمانی مناسب برای تجرب هآن به منزل

  باشند...

-ترانس»وقتی قدرت متعلق به سرمایه است و نه یک حزب، راهکار (2

ه از کند ک)به تعبیر جنکس( ثابت می« مدرنپست»یا « آوانگارد بودن

صفر فرهنگ  ه، درج۵6گراییمدرن سازگارتر است. گزیده-راهکار ضد

کند، فیلم گوش می ۵7عمومی معاصر است: کسی که موسیقی رگه

دونالد و برای شام غذاهای کند، برای نهار غذای مکوسترن تماشا می

نگ ککند و در هنگخورد، در توکیو عطر پاریسی استفاده میمحلی می

های پوشد؛ دانش، موضوعی برای بازیمی ۵۸«به سبک رترو»هایی لباس

ی آسان است. هنر با تلویزیونی است؛ یافتن مخاطب برای آثار التقاط

 حامیان هزند که بر ذائقمرجی دامن میوتبدیل شدن به کیچ، به هرج

داران، منتقدان و عموم مردم با کند. هنرمندان، گالریحکمفرمایی می

شوند و دوران، دوران سستی است. ور میغوطه« هرچه بادا باد»هم در 

رئالیسمی مربوط به پول است.  ، در واقع«هرچه بادا باد»اما این رئالیسم 

متوور، سووانتی 1۰۰ × ۸۰رنووگ و روغوون روی بوووم،  ،نسوول جدیوود. لیووو وی، 7تصووویر 

رئوویس مووائو بووا ژسووت   هکوورده در مقابوول پرتوور . دو نوووزاد بوویش از حوود رشوود 1۹۹1

آل، مخصووص آثوار هنرمنود امریکووایی،    ایوده  هانود و در یوک منظوور  همیشوگی نشسوته  

 کوه در سمت راست( واقع شده است. هویژه دامنگرنت وود )به

 

 1۰۰ × 1۵۰. لیوووو وی، دو نقووواش منسوووت، رنوووگ و روغووون روی بووووم،   ۸تصوووویر 

رئویس   هشوده در مقابول پرتور   رسود آن دو بورادر تصوویر   . به نظر موی 1۹۹1متر، سانتی

انود کوه در   و تبودیل بوه هنرمنودانی شوده     نسل جدیود، بوزرگ شوده    همائو در مجموع

سوتند و جوای تعجوب نیسوت کوه ایون باعوث نوواراحتی        پوی سوبک زنودگی بووهمی ه    

اش از بوواال بووه ایوون دو پسوور ولخوورج  هووای دوتوواییرئوویس مووائو شووده اسووت و چهووره 

 کند.کجی میدهن
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شناسانه، ارزیابی سود آثار هنری بر مبنای در نبود معیارهای زیبایی

 ماند. چنین رئالیسمیآمده، پذیرفتنی و مفید باقی میدستمنافع به

 «نیازها»طور که سرمایه، تمامی گیرد، همانتمامی گرایشات را دربرمی

گرایشات و نیازها قدرت خرید داشته  سازد؛ به شرطی کهرا مرتفع می

د یا کنپردازی میباشند. در نتیجه برای دائقه، زمانی که کسی نظریه

داشتن نیست )همان: کند، نیازی به ظرافتخود را سرگرم کاری می

76.) 

به نظر من، مورد اولی به رئالیسم سوسیالیستی ارجاع دارد و دومی صرفا 

در نظر »داری است. هر یک جهان سرمایه به معنای هنر رئالیستی در

آن در کار لیو و  هواقعیت دخیل در موضوع هنر که نمون هدارند از مسئل

 «.فیشل نشان داده شد، اجتناب کنند

ر داری( د)سوسیالیستی و سرمایه« کیچ»از این لحاظ، دو نوع موتیف 

 لیو، سرد حمامهای لیو و فیشل وجود دارد. این موتیف در نقاشی

ای است که مرد جوان الغراندام در حالی که سرش پایین است حوله

نگه داشته و صندل پالستیکی مشکی ارزانی است که مرد دیگری که 

آورد پوشیده است. هر دو موتیف، های خود ر از تن در میلباس

است، زیرا « عمومی اضطراب و افسردگی هتجرب»احساس  هدهندنشان

آور و همچنین فقر شدید است از شرایط کاری رنجهر دو موتیف، حاکی 

کارگر در یک کشور سوسیالیستی بسیار آشنا هستند  هو هر دو برای طبق

)حمام کثیف این تصویر مرا یاد حمامی انداخت که با بسیاری افراد 

ودم، الستیک ب هدیگر، زمانی که در دوران انقالب فرهنگی، کارگر کارخان

ریزد، م(. بدون توجه به جزئیات خونی که میکرداز آن استفاده می

ای )از چین سوسیالیستی( ممکن است به خوبی از شرایط عمومی بیننده

عام کار و زندگی اسفناک آگاه باشد اما نه از رویدادی خاص مثل قتل

من. از این رو شاید او با لیوتار موافق نباشد که رئالیسم آنمیدان تیان

تعبیر منتقدان هنری چینی، رئالیسم بدبینانه( بر آن  مدرن )یا بهپست

ه ؛ زیرا ب«واقعیت دخیل در آن نوع هنر اجتناب کند هاز مسئل»است تا 

 گرایانه.من چنین جزئیاتی بیشتر نمادین است تا واقع هعقید

به اعتقاد من، لیو قصد داشت از واقعیت برانگیزاننده اجتناب کند؛ اما 

ارائه در خود کردن امری غیرقابلمطرح»بر  در عین حال، تالش او

در نگاه « مدرنپست»ویژگی بارز هنر و ادبیات  -(۸1)همان: « بازنمایی

لیو، خشونت  حمام سرددر « ارائهغیرقابل» هبود. مسئل -لیوتار

ای است که دولت پکن برای برخورد شدید با جنبش طرفدار وحشیانه

عال در آن جنبش اکنون مورد ظلمی دموکرسی به کار گرفت. جوانان ف

 مردان در حال حمام کردنگیرند و آن را در تابلوی رحمانه قرار میبی

حمام  فعالیت»بینیم که تقلیدی چینی از اثر مونک است. اگر مونک می

که این  «زمان کردیک رسم ورزشی بی هکردن مدرن را تبدیل به حوز

 ,Berman)قوی نمایان است  هامر در تصویرسازی او از بدن مردان

، لیو شیادانگ دستورکار متفاوتی را هدف قرار داد: بدن (81 :1993

الغر و غیرمردانه در تصویر او، بیانگر ناتوانی نسل جوان در مقابل 

 نیروهای ارتش یک رژیم ظالم است.

سفید را در حالی که  هفیشل، فیگور زن، حول خواهرانحال آنکه در 

، بین پاهای خود نگه داشته است؛ این خود به ژست سرش رو به باالست

گور رنگ فیبلند شیک و مشکیهای پاشنهافزاید؛ کفشاروتیک او می

 ههای فتیشی برای نگاه خیرسفید، قطعا ابژه هسمت راست، همراه با حول

داری هستند. هنرمند رئالیست امریکایی کیچ وابسته به سرمایه -مردانه

  گوید:ز، خود میبرانگیجنجال

دستی و خودآگاهی است که فرد عطف کارم، احساس خامهمعتقدم نقط
کند. این اش تجربه میدر مواجهه با رویدادهای احساسی عمیق زندگی

توانند مورد تجربیات، مثل مرگ یا فقدان یا تمایالت جنسی، نمی
حمایت آن سبک زندگی باشند که سخت به دنبال انکار ارزشمندی آنها 

بافت آن آنقدر فرسوده است که مراسم عمومی  بوده است، و فرهنگی که
داند و نمادهای مربوطه، به پوشش کافی تمایل ندارند. شخص واقعا نمی

چطور رفتار کند! هر رویداد تازه یک بحران است، و هر بحران یک 
کند که در خواب خود مواجهه است که ما را مملو از همان اضطرابی می

 .(Lucie-Smith, 1995: 225) مبینیرا برهنه میان جمع می
های فیشل که در نور زیاد قرار دارند برهنه هاز این منظر، وقاحت ناشیان

مانده )یا ناتوانی ای با تمایالت جنسی محرومبه طور غیرمنصفانه

 در تضاد است. لیو هسیاسی( مردان برهن

ئالیسم ر مدرن یا رئالیسم بدبینانه، با هیچ نوعبا این حال رئالیسم پست

مسائل اجتماعی را داشت، ارتباطی ندارد.  هپیشینی در هنر که دغدغ

ها، زمانی که ها و آکادمیسالن»طور که لیوتار معتقد است: همان

شد، قادر بودند تحت پوشش رئالیسم، ریزی میبورژوازی در تاریخ پایه

ی عمل کنند و برای هدایت خوب تجسمی و ادب ۵۹در جایگاه پاکسازی

بخشی به اشیای داری ذاتا قدرت تحققجوایزی اعطا کنند. اما سرمایه

های های اجتماعی و نهادها را تا حدی دارد که بازنماییآشنا، نقش

توانند واقعیت را به جز نوستالژی یا اصطالح رئالیستی، دیگر نمیبه

 «تداعی کنند -مثابه فرصتی برای رنج به جای رضایتبه -تمسخر

(Lyotard, 1984: 73-74)ًبه شکل  . این امر در کار فیشل، صرفا

ان امریکایی و هم همتوسط معاصر و مرفه جامع هانگیز طبقتمسخر تأسف

-Lucie)شود در آن جامعه دیده می« تمایل برای ایجاد اخالل»

Smith, 1994: 221)که در مورد لیو، ناتوانی، نوستالژی، ، درحالی

 ۵۰ × 37، رنوووگ و روغووون روی بووووم، دیووووار روی دیووووار. چووون ونجوووی، ۹تصوووویر 

. در ایوون اثوور، دیوووار بووزرگ چووین، نموواد ابوودی توواریخ، فرهنووگ و  1۹۹۰متوور، سووانتی

سوونت چینووی تحووت موشووکافی هنرمنوود اسووت و آن را مووورد حملووه قوورار داده اسووت. 

در تمووام دفوواتر چووین اسووتفاده    همووان نوووعی کووه تقریبوواً   -متووداول هسووطل زبالوو 

هووا را رنجووش از کوول نظووامی اسووت کووه بسوویاری از چینووی هدهنوودنشووان -شووودمووی

هوایی  شکست داده اسوت. ایون نقاشوی بوه لحواظ سوبک دقیوق و واضوحش، شوباهت         

آن  1۹63، اثور هنرمنود پواپ امریکوایی، توام وسولمان دارد کوه در        3# کالژ حموام به 

 را اجرا کرد.
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ن بد هطرفانثبت بی»افسردگی ظاهرا همه با هم در تمسخر، اضطراب و 

 آمیزند.درمی« انسان

آشکار است که جنون، نوستالژی، و تمسخر در کار فانگ لیجون، لیو 

ی آوانگارد چین هوی و لیو شیادانگ، آنها را تبدیل به هنرمندان برجست

، مدرن گرایش دارند؛ یا به بیان شیانتنگگرداند که به رئالیسم پستمی

عام رئالیسم بدبینانه و پاپ سیاسی در نقاشی معاصر چین پس از قتل

 China Avant-Garde)اند غالب شده 1۹۸۹من در آنمیدان تیان

[1]: 48-49). 

 کنایههنرمندان در تبعید: هویت، نوستالژی، و 

های عالوه بر این گروه بزرگ نقاشان آوانگارد چینی که شاید رئالیست  

هنر جدید در »مدرن خوانده شوند، و آثارشان از طریق نمایشگاه پست

نمایش داده شد، دیگر هنرمندان چینی در خارج « 1۹۸۹چین، پس از 

ا ب، در اروپا، «در تبعید»از کشور ظهور کردند. بیشتر این هنرمندان 

اند. ها در آثارشان تجربیاتی داشتهها و رسانهاشکال متفاوت زبان، ایده

ای کند، چهرهکه اکنون در پاریس زندگی می 6۰پینگهوآنگ یونگ

 پیشرو در این گروه است.

ر د لئوناردوالملی ، در مقام یکی از ویراستاران بین1۹۸۰ هدر اوایل ده

چاپ اثرش صحبتی داشته  هچین، این فرصت را داشتم تا با هوآنگ دربار

بعد، او تبدیل به یکی  ه؛ یک ده(Yongping, 1985: 91-92)باشم 

آوانگارد چینی در تبعید، در اروپا شد. هوآنگ  هاز هنرمندان برجست

 ترین هنرمندان چین درمدرنترین و پستپینگ، یکی از تجربییونگ

های متعددی نیز بود؛ او در این زمان نمایشگاه 1۹۸۰ هو اواخر ده اواسط

، 1۹۸7های شیامن در ، هپنینگ1۹۸6در  61مانند نمایشگاه شیامن دادا

را برگزار کرد که نقاط عطف مهمی در  1۹۸۸در  62و رویدادهای فوجو

های پینگ، با الهام از نوشتهتاریخ آوانگارد چینی هستند. هوآنگ یونگ

که در اواسط  64، میشل فوکو و ژاک دریدا63سفی لودویگ ویتگنشتاینفل

هنر  هاید»به زبان چینی ترجمه شده بودند،  1۹۸۰ هده

بیان » هغیراکسپرسیونیستی را بسط داد تا خود را در برابر برتری شیو

« قرار دهد که در آن زمان در دنیای هنر چین متداول بود« فردی

(China Avant-Garde [1]: 133) یکی از کارهای هوآنگ مربوط .

مختصر نقاشی  هتاریخ نقاشی چینی و تاریخچبا عنوان  1۹۸7به سال 
ویژه ، را پیدا کردم که به6۵مدرن پس از دو دقیقه در ماشین شستشو

دهای تردی»این چیدمان در ارتباط با  همدرن یا دادائیستی بود. ایدپست

تمایل او به ایجاد پیوند بین »و « دیرینه»هنرمند دربارۀ یک فرهنگ 

 است )همان(. « فرهنگ شرقی و غربی

ر د« پیوند بین فرهنگ شرقی و غربی»قبل از پرداختن به موضوع 

خواهم بر اهمیت گرایش دادائیستی هوآنگ در چیدمان هوآنگ، می

تحقیر، تمسخر و حتی سواستفاده از تمام چیزهای مربوط به گذشته و 

، نقاشی 1۹۸3قراردادهای اجتماعی تأکید کنم. هوآنگ در همان اوایل 

،  Foins Lesه نمایش گذاشت که تقلیدی از را ب 66علف خشک هکوم

( بود. 1۸4۸-1۸۸4) 67لپاژ-اثر نقاش آکادمیک فرانسوی، ژول باستین

Les Foins اهی ها در نمایشگترین نقاشیلپاژ یکی از محبوب-باستین

برگزار  1۹7۸از هنر فرانسوی قرن نوزدهم بود که درگالری ملی پکن در 

ندگان بسیار مورد تقلید قرار گرفت. شد و توسط هنرمندان و بازدیدکن

تمسخر  ،1۹۸3متعلق به   Les Foinsپارودیک هوآنگ از هدر نسخ

ا آوانگارد چینی امروز است ر هرئالیسم بدبینان هآمیزی که مشخصکنایه

کنیم. برای هوآنگ، حتی هنر آکادمیک فرانسه در قرن از قبل حس می

 «تبادل فرهنگی»اصطالح به هاینوزدهم که به تازگی از طریق برنامه

بار سنت چینی  هدولت در دسترس مخاطبان قرار گرفته بود، به انداز

نت ای در سرتبهلپاژ استاد پایین-تحمل بود. اگرچه باستینغیرقابل

او که زن و شوهر کشاورز  Les Foinsآکادمیک فرانسه است، تابلوی 

دهد، برای هنرمندان چینی ای را نشسته روی یونجه نشان میخسته

که مستلزم  -دیده در رئالیسم سوسیالیستی و مقید به آنآموزش

های ستودنی از دهقانان با لبخندهایی بزرگ تحت لوای رئیس بازنمایی

صلح  هدرواز در مقابلطور که در کار سان زیکسی، مائو بود )همان
 آن بحث هتر دربارنمایش داده شده است و در این مقاله پیش بهشتی

 آنها، جذاب هآمیز با بدبختی و فقر زندگی روزمردر تضاد کنایه -شد(

ها و وارد آکادمیرسد رئالیسم احساساتی تازهبود. اما به نظر می

توانستند در می»لیوتار  هگفتهای فرانسوی قرن نوزدهم که بهسالن

جایگاه پاالیش عمل کنند و برای هدایت خوب تجسمی و ادبی جوایزی 

« پاکسازی»، مورد خشم هوآنگ قرار گرفته است. او این ژانر «اعطا کنند

زن  هلوحانساده هرا با پوشاندن چهر Les Foinsدرآمده در نمایشبه

ب ودهقان جوان با یک سر گچی شکسته که حرکتی دادائیستی محس

 شد، به سخره گرفت. می

متوور، سووانتی 6۰۰× 3۵۰× 4۰۰، چیوودمان، درب چینووی. کیووو پینووگ،  1۰تصووویر 

گووی او و طووور کووه هنرمنوود بیووان کوورده اسووت، درب نموواد میووراث فرهن. همووان1۹۹1

چینووی امووروز  هقوودرت امپراتوووری یووا پدرسوواالرانه اسووت کووه ظوواهرا هنوووز در جامعوو 

دهود کوه شواید    هوای مختلفوی قورار موی    فعال هستند. هنرمند خوود را در میوان درب  

 داللت دارد.« در تبعید»بر نیاز او به محافظت به عنوان هنرمندی 
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 هوآنگپس از دو دقیقه در ماشین شستشوی  این کنایه در تابلوی

تاریخ مختصر نقاشی و  6۸تاریخ نقاشی چینشود. دو کتاب تر میمخرب
پیوند بین فرهنگ »)با ترجمۀ چینی(،  7۰نوشتۀ هربرت رید 6۹مدرن

اصله وط حمخل»ها و تبدیل به را پس از شستشوی کتاب« شرقی و غربی

طنزی که در اینجا وجود دارد و  دهد )همان(.نشان می« از خمیر کاغذ

ام، در این نکته است که این دو فرهنگ قبل از من آن را چنین دریافته

اند. هدف هنرمند، پیوند دادن نیست، بلکه پیوند با یکدیگر، نابود شده

تخریب هردوی آنهاست؛ هدف از این ویرانی، تخریب هر آن چیزی است 

 ,Yeats)دهد را تشکیل می «های قدیمیکتاب»که از نگاه ییتس، 

کند و هایی است که پیرمردها را دیوانه میو آن، کتاب -(182 :1939

ارتباط بین فرهنگ »انتخاب جوانان، نادیده گرفتن آنهاست. از این رو 

شکنی، چه شرقی چه غربی با تالش هنرمند در سنت« شرقی و غربی

یا گرایش، هنرمندان  وضوح نشان داده شده است؛ یقینا در این تالشبه

 بریتانیایی سهمی دارند. 71معاصر غربی مثل جولین اوپی

 پس از دو دقیقه)چهار سال قبل از چیدمان  1۹۸3جولین اوپی در 

را به  Eat Dirt, Art History(، نقاشی خود، 1۹۸7هوآهنگ در 

صورت بازتولیدهای دستی از روی برخی شاهکارهای تاریخ هنر آفرید؛ 

های قدیمی شده از کتابری معروف، همانند صفحاتی پارهاین آثار هن

مثابه هدف ماشین شستشوی هوآنگ منسوب به ییتس، و همچنین به

در مورد نقاشی  72شدند. مارکو لیوینگستونیا پاکسازی پنداشته می

ود تحمل شده بقدر غیرقابلانگار سنگینی گذشته آن»گوید: اوپی می

آزادی خود را با از بین بردن تمام آثار پیش از توانست که هنرمند می

 «ای برای اثر خود ابراز کنداولیه هخود یا با پذیرش اتفاقی آن مثل ماد

(Livingstone, 1990: 236). 

اضطراب »، با درک آن نوع 73یکی دیگر از هنرمندان چینی، چن ونجی

 (Bloom, 1975: 6)شده توسط هارولد بلوم تعریف« تأثیرگذاری

(. در این تصویر، دیوار ۹نقاشی کرد )تصویر  1۹۹۰را در  دیوار روی دیوار

های کتاب»سفیدی روی یکی از صفحات وبزرگ مثل عکس سیاه

چاپ شده است؛ بخشی از صفحه از دیوار قرمز آجری که به « قدیمی

آن چسبیده است، کنده شده و داخل یک سطل زباله از همان نوعی 

شود. نقاشی چن مثل در تمام دفاتر چین استفاده می است که تقریباً

، اثر تام وسلمان، هنرمند پاپ امریکایی، دقیق، 1۹63در  3#کالژ حمام 

تمسخر  -شده در هر دو کارروشن و واضح است. حتی پیام منتقل

یکی هستند. این  تقریباً -دور یا نزدیک خود هنرمند هفرهنگ گذشت

جدلی دیوار بزرگ نشان داده شده است:  فرهنگ در کار چن، با تصویر

از یک طرف، فراگیرترین و قدرتمندترین نماد سنت چینی، چه به لحاظ 

سیاسی، چه اجتماعی، و فرهنگی است؛ از طرف دیگر، یک نظام دفاعی 

دهد. فرهنگ، در کار وسلمان، مانند کار جامع و محصور را نشان می

تأخر داری مبراق کیچ در سرمایهاندی وارهول در قالب تصاویر تبلیغاتی 

نوع جدیدی از »نشان داده شده است و فردریک جیمسون آن را 

نگری به معنی واقعی بودگی، نوع جدیدی از سطحیصراحت و فاقدعمق

 نامدمی« هامدرنیسمترین ویژگی رسمی تمام پستکلمه، شاید بر

(Jameson, 1993: 3). کار وسلمان،  باز هم نقاشی چن، تقلیدی از

او روی قرمز، واژگونی  ههم در شکل و هم در محتواست: طرح آبی تیر

های قرمز روی آبی در کار وسلمان است؛ دیوار بزرگ مقدس در رنگ

تضاد با زن برهنه کفرآمیزیست که در حال حمام کردن است. و سطل 

 شود.ترین موتیف در هر دو اثر دیده میترین یا کیچمدرنزباله، پست

پینگ در پاریس، که موضع دادائیستی سفت و برخالف هوآنگ یونگ

سختی نسبت به سنت دارد، دو هنرمند زن چینی از برلین ادعا دارند 

 74هنرشان ریشه در سنت کالسیک چینی دارد. یکی از آنها، کیو پینگ

اش را در مقام یک (، هویت1۰او  )تصویر  7۵درب چینیاست و چیدمان 

 گوید:کند. او میانگارد چینی در تبعید تأیید میهنرمند آو

های ناخودآگاه وقتی شروع به ساختن درب چینی کردم، یکباره جنبه
فلزی داشت که به  هام، دو پایپدری هام را درک کردم: درب خانکودکی

گفتند. اغلب با آنها بازی می« دارمیخکلون گل»زبان چینی به آنها 
کردم. درب چینی من، شامل دو درب دوتایی است که پشت سرهم می

ورودی بزرگ مجموعه کاخ  هکپی درواز هاند. درب اولی، نسخقرار گرفته
کلون » ۸1ست. امپراتوری پکن است. این درب، نماد قدرت امپراتوری ا

تعداد زنان امپراتور است. پس از  هدهندروی هر لنگه، نشان« دارمیخگل
شوید و در مقابل درب عبور از درب امپراتور، به اتاق تاریکی وارد می

کلون »ایستید که تنها دو دومی، یک ]درب[ چینی معمولی می
ریق یک زنجیر ای پرزحمت و عجیب از طدارد که به شیوه« دارمیخگل

ها هستند. میخی روی درببه هم متصل هستند. زنان چینی، مثل گل
 China)جا شوند بهتوانند جاآنها ریشه در سنت دارند. آنها نمی

Avant Garde [1]: 260). 

تأثیرگذار است و  شود، کامالًصداقتی که در این بیانیه احساس می

 درب چینیبینیم که هنرمند خود را در مرکز چیدمان مضاعفش می

مان کننده در این چیداو موتیفی تعیین هزدقرار داده است؛ تصویر بیرون

 -های اوبر مبنای گفته من از این چیدمان کامالً هاست. خوانش اولی

 -سازد(دود میدهد )یا محمتنی که درک من از این کار را شکل می

بود. این یک هنرمند زن چینی است که بدنش توسط دو درب، یکی 

درب امپراتوری و دیگر درب خانه پدری، محصور شده است. او نه تمایل 

از این حصار سیاسی، اجتماعی « خروج»و نه قصد به زحمت افتادن برای 

اش دگیو فرهنگی را ندارد. به بیان دیگر، هویت چینی او برای کار و زن

ناپذیر است و مهم نیست که این قدرت امپراتوری یا داخلی )یا اجتناب

پدرساالری( چقدر ستمگر باشد. تصویر هنرمند، محاط در چنین 

اش، های سادهچارچوب سیاسی و اجتماعی، ترسو و قانع است؛ لباس

دهد که های اخالقی کنفوسیوس را نشان میپذیرش او نسب به ارزش

قرار گرفته  76مورد حمایت رئیس جمهور چین، جیانگ زمیناخیرا 

 77است.

کرده  مکانبا این حال، کیو پینگ هنرمندی چینی است که به اروپا نقل

 «نوستالژی»او به جای واقعیت، یک  درب چینی«. آواره شده است»یا 

این جهان غیرمنتظره  همدرن است. نوستالژی او میان مردم آوارپست

از عهد « ای در سرزمینی غریبغریبه»رایج است. درست مثل  کامالً

 Life Application Bible, 1989: Exodus)دسمقکتاب

2:22, 111) 
، انسان آواره یا بیگانه را توصیف 7۹غریبه با خودماندر  7۸ژولیا کریستوا

مدرن، چه بزرگ و کرده است که از چنین نوستالژی )چه پست

این »غمگینی در فضایی ناپدیدشده یا کسی که  مثابه عاشقحماسی(، به

برد رنج می« کندرفته را زیست میدستوابستگی به فضای از

(Kristeva, 1991: 9)لزوماً»کند که این افراد . او همچنین اشاره می 



54 
 1400، زمستان 6، شماره 2دوره  ● نشریه مطالعات هنرهای زیبا

« شوندپردازان میمحکوم به شکست نیستند، آنها اغلب بهترین کنایه

اثر کیو پینگ، او را به عنوان یکی از  درب چینی(. معتقدم 1۰)همان: 

رت دهد. قدپردازان به معنای موردنظر کریستوا نشان میبهترین کنایه

پدرساالری سنتی که از طریق این دو درب سترگ نشان داده شده 

ویژه زنان )درب پادشاهی و درب خانگی( احتماال برای هر کسی به

 هد بلوم نیز شخصیت پیچیدطور که هارولسرکوبگر باشد. اما همان

 لیر در نمایشنامۀ شکسپیر را تحلیل کرده است،شاه

یعت طب -پادشاه پیر و گیج، موضع خود را به نمایندگی از طرف طبیعت
خص مش -نامدگرا، الهه میکامال متفاوتی نسبت به آنچه که ادموند پوچ

ه هرقدر هم کشناسانه نیست، ای زیباییکند. امتناع از لیر، گزینهمی
ها و قدرت عجیب او ورزیده باشد... اگر کاریکسی در مقابل افراط

اندازد، به قدرت لیر، ماهیت انسانی را بخواهیم که خود را در دام نمی
گردیم. لیر رسانش برمیدیده قدرت آسیبهرقدر ناقص، و هرقدر لطمه

 کوردلیا را نجات دهد تواندتواند خود یا ما را التیام بخشد، و نمینمی

(Bloom, 1994: 68.) 
آمیز کیو پینگ، این معانی را برداشت میالعاده کنایهفوق درب چینیاز 

کنم. ما همه برای محافظت یا صرفا برای هویت ملی به قدرتی رو 

 باری ما را ناامید کند.  آوریم، با اینکه ممکن است به طرز تأسفمی

است که  ۸۰زن چینی فعال در برلین، کین یوفنیکی دیگر از هنرمندان 

خود نشان داده، بدنش در تعامل با  ۸1نقاشی-رویدادطور که در همان

مو( است. در این اثر، هنرمند اش )کاغذ سنتی چینی، رنگدانه و قلمرسانه

های اخالقی ارزش هزن چینی برهنه، از نگاه مخاطبانی که شیفت

 هشود. مقایسآمیز قلمداد مییا توهین «جسورانه»کنفوسیوسی هستند، 

جکسون ، ۸2کین یوفن با عکس معروف هانس ناموث نقاشی-رویداد
افزاید: تصویر بدن برهنه و ظریف ، معنایی را می۸3پاالک در حال کار

هنرمند زن چینی، تمسخر پارودیک جکسون پاالک، هنرمند مرد 

 هاسطور»دهندۀ ننشا ۸4امریکایی ملبس و پرتوانیست که به بیان میچل

اش های شخصی، هنرمند اکسپرسیونیستی است که فتیش۸۵مردساالر

با  .(Mitchell, 1994: 278)« شوندهای عمومی میتبدیل به توتم

این حال، کین یوفن، مانند کیو پینگ، زنانگی خود را در مقام یک 

رفته: کاغذ کارعناصر به هدامن»کند؛ در این اثر، هنرمند زن حفظ می

لباسی، لباس، دکمه، تخم و شاخه کوچک، برنج، کاله حصیری، چوب 

 هنیز زمینهایی از نقش او به عنوان یک زن و در ارتباط با برداشت

با این حال،  .Garde [1]: 256)-(China Avant« اش استفرهنگی

متعارض ظاهر ه دو هنرمند زن چینی در آثارشان در قالب یک نشان

شوند: محافظت در برابر قدرت پدرساالری و حمله بر آن می

طور که در تصویر پارودیک فانگ لیجون از فیگور پدر در اقتدار.همان

کنیم، آن اقتدار پدرساالرانه هنوز در مشاهده می 2 هاول، شمار همجموع

 د،آلوامروز چین پابرجاست. این چهره با نگاهی خشم هسیاست و جامع

کند. خجالتی و طاسی را در جلو تصویر تماشا می مرد جوان نسبتاً هشان

باالی  شیر سنگی -پشت این شخصیت پدر، تصویر شعاری سنت چینی

کشور با محوشدن دنگ شیائوپینگ، رهبر  رسدپل است. به نظر می هنرد

تمام نشانه»، ۸6سیاسی چین، به قول ویلیام سفایر هانقالبی ارشد از صحن

« ددهتحولی بزرگ بودن است را نشان می ههایی که بیانگر در آستان

(Safire, 1995)توجهی در نظام یا رسد تغییر قابل. و به نظر می

ساختار اجتماعی، حتی در چشمان هنرمند وجود ندارد. با این حال، در 

شود و یا به شکسپیری نادیده گرفته می ۸7«عظمت پدرساالرانه»هنر، 

رای نسل جدید ب هگونه که با تالش مشتاقانشود، همانچالش کشیده می

طور که مشارکت در یک فرهنگ هنری جهانی نشان داده شده است. آن

 هدر این مطالعه بیان شد، میان هنر معاصر چین و نظریه و تجرب

ی وجود دارد. )یک جنبه از آن مدرنیستی غرب، ارتباطی بینامتنپست

معنای یک نقاشی »شود: چنین خالصه می ۸۸توسط نورمن برایسون

(. هنر آوانگارد (Bryson, 1990: xix)« همیشه نقاشی دیگری است

« مدرن سیاسیهنر پست»توان تحت آنچه جیمسون چینی را می

ترس »از این لحاظ که این هنر،  -(Jameson, 1993: 65)نامد می

را، درست مانند هر نوع هنر دیگری در « رنجورانهواقعی و اضطراب روان

 پنداشت.   -کنداین دنیای دیوانه و ویران بیان می

 نوشتپی
1. Oregon 

2. Eugene 

 سال چند در اروپا در چینی آوانگارد هنر از متعددی هاینمایشگاه. 3

 :به کنید نگاه. است شده برگزار گذشته

 China Avant-Garde: Counter-Currents in Art and 

Culture, exh. cat. (London: Oxford Univ. Press, 

1993.) 

 .دش منتشر انگلیسی و آلمانی چینی، نسخه سه در کاتالوگ این 

4. Shanghai Ink 

5. Arizona 

6. Tucson 

7. Tiananmen 

8. Andy Warhol 

9.  Li Shan 

10. The Rouge Series, No. 22 

11. Georgia O'Keefe 

 New York: Random) مائو خصوصی زندگی خاطراتش، در.  12

House, 1994 )، کندمی بیان ژیسوئی لی دکتر مائو، شخصی پزشک 

 چون داشت، سوادبی و جوان بسیار دختران به جنسی عالقه مائو که

 لیمتعا از یکی در ریشه باور، این) شوندمی او عمر طول باعث داشت باور

 .pp. 358-364 ،(دارد تائوئیستی قدیمی

13. Mao Image in Rose   
14. Yu Youhan 

15. The Origin of Socialist Realism 

16. Komar and Melamid 

17. Orville Schell 

18. simulation 

19. Jean Baudrillard 

20. Carter Ratcliff 

21. Wang Jingsong 

22. Sun Zixi 

23. Julia Andrews 

 این: »گویدمی وارهول اندی مائو هایپرتره دربارۀ روزنبلوم رابرت.  24

 وارهول مثل غربی معاصر هنرمند یک که است معجزه به شبیه چیزی

. ندک تصرف را تونگتسه مائو آسمانی، بزرگ برادر تصویر توانستمی

 همچون را هانگاه تا هستند بزرگ کافی اندازه به که بوم چهار در وارهول

 ابعادی با زمینی خدایی -مائو رئیس کند، جلب پکن کارگران ورزشگاه
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 پارودیک: نگاهی اجمالی به هنر معاصر چین آن تصاویر                                                                                                      

 را -هاستزمینی ما همه مراقب مطلق قدرت و آرامش با که آورحیرت

 به کنید نگاه. است داده قرار بهشتی ماورایی آبی زمینه یک در

 (Rosenblum, 1993: 148) 

25. Deng Xiaoping 

26. Series II, No. 2 

27. Fang Lijun 

 وانانج از که است فرهنگیخرده از عضوی پوستیکله یا سرتراشیده. 2۸

 زودی به و گرفته نشأت 1۹6۰ دهه در انگلستان لندن، در کارگر طبقه

 ومد کارگری طبقه جنبش یک. شد پراکنده بریتانیا نقاط دیگر به

. است شده پراکنده جهان سراسر به 1۹۸۰ دهه در پوستیکله

 سیارب موی را است، آنان بخشانگیزه ازخودبیگانگی که هاپوستیکله

 کترد هایچکمه مانند کارگری طبقۀ پوشش و تراشیده سرهای یا کوتاه

 جاو. کندمی متمایز ساده هایپیراهن و جین، شلوار شلوار، بند مارتنز،

 زمان آن از ولی بود، 1۹۸۰ دهه در نوزایی یک جریان در جنبش این

 .است یافته ادامه جهان سطح در متعدد هایزمینه در

29. Edvard Munch 

30. Francis Bacon 

31.Studio of Velazquez: Portrait of Pope Innocent X 

32. David Hockney 

33. Juliane Noth 

34. Michel Foucault 

35. Li Xianting 

36. Ihab Hassan 

 میراث آن متون با کنارآمدن نوعی پارودی: »هاچن لیندا اعتقاد به. 37

 :Hutcheon, 1985: )به کنید نگاه. «است گذشته ترسناک و غنی

4) 

38. The New Generatio 

39. Liu Wei 

40. old rhetoric 

 نیدک نگاه. «کمونیسم شبح -است اروپا تسخیرکننده که شبحی. »41

 (S. Feuer, 1959: 6: )به

42. Grant Wood  

43. Stone City 

44. Two Drunk Painters 

45. Linda Hutcheon 

46. Liu Xiaodong 

47. Philip Pearlstein 

48. Super-Realist 

49. In the Sunshine 

50. Cold Bathroom 

51. Bathing Men 

52. Patricia Berman 

53. Sisters 

54. Eric Fischl 

55. Jean-François Lyotard 

56. Eclecticism 

57. reggae  
58. retro 

59. purgation 

60. Huang Yongping 

61.Xiamen Dada 

62. Fuzhou 

63. Ludwig Wittgenstein 

64.Jacques Derrida 

65.A History of Chinese Painting and A Concise 

History of Modern Painting After Two Minutes in 

the Washing Machine 

66.The Haystack 

67. Jules Bastien-Lepage 

68. A History of Chinese Painting 

69. A Concise History of Modern Painting 

70. Herbert Read 

71. Julian Opie 

72. Marco Livingstone 

73. Chen Wenji 

74. Qiu Ping 

75. Chinese Door 

76. Jiang Zemin 

 گراییکنفوسیوس است معتقد زمین جیامینگ جمهور رئیس. 77

 Wehrfritz [16]. است کشور اجتماعی بیماران برای «خوب درمانی»

p. 35. 

78. Julia Kristeva 

79. Stranger to Ourselves 

80. Qin Yufen 

81. Painting Happening 

82. Hans Namuth 

83. Jackson Pollock At Work 

84. Mitchell 

85. macho 

86. William Safire 

 .امکرده اقتباس. Bloom [53] p. 68 از را عبارت این.  ۸7

   .Norman Bryson 
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1 . Oregon 

2 . Eugene 

 در چند سال گذشته برگزار شده است. نگاه کنید به: های متعددی از هنر آوانگارد چینی در اروپا. نمایشگاه3

 China Avant-Garde: Counter-Currents in Art and Culture, exh. cat. (London: Oxford Univ. Press, 1993). 

 چینی، آلمانی و انگلیسی منتشر شد. هاین کاتالوگ در سه نسخ 

4 . Shanghai Ink 

۵ . Arizona 

6 . Tucson 

7 . Tiananmen 

۸ . Andy Warhol 

۹ . Li Shan 

1۰ . The Rouge Series, No. 22 

11 . Georgia O'Keefe 

 .pp. 358-364شوند )این باور، ریشه در یکی از تعالیم قدیمی تائوئیستی دارد(، داشت، چون باور داشت باعث طول عمر او میسواد جنسی به دختران بسیار جوان و بی هکند که مائو عالقبیان می ژیسوئی پزشک شخصی مائو، دکتر لی،  (New York: Random House, 1994). در خاطراتش، زندگی خصوصی مائو  12

13 . Mao Image in Rose   

14 . Yu Youhan 

1۵ . The Origin of Socialist Realism 

16 . Komar and Melamid 

17 . Orville Schell 

1۸ . simulation 

1۹ . Jean Baudrillard 

2۰ . Carter Ratcliff 

21 . Wang Jingsong 

22 . Sun Zixi 

23 . Julia Andrews 

صر غربی مثل وارهول می    »گوید: اندی وارهول می های مائوپرتره ۀ. رابرت روزنبلوم دربار 24 ست که یک هنرمند معا شبیه به معجزه ا سه      این چیزی  سمانی، مائو ت صویر برادر بزرگ آ ست ت صرف کند. وارهول در چهار بوم که به انداز توان ستند تا نگاه  هتونگ را ت شگاه کارگران پکن جلب  کافی بزرگ ه خدایی زمینی با  -کند، رئیس مائوها را همچون ورز

 آبی ماورایی بهشتی قرار داده است. نگاه کنید به هرا در یک زمین -هاستما زمینی هآور که با آرامش و قدرت مطلق مراقب همابعادی حیرت

 (Rosenblum, 1993: 148) 

2۵ . Deng Xiaoping 

26 . Series II, No. 2 

27 . Fang Lijun 

 ایکوتاه  اریبس یبخش آنان است، را مو زهیانگ یگانگیکه ازخودب هایپوست است. کله  به سراسر جهان پراکنده شده    1۹۸۰ هدر ده یپوست دوم کله کارگری هجنبش طبق کیپراکنده شد.   ایتانیبر نقاط گریبه د ینشأت گرفته و به زود  1۹6۰کارگر در لندن، انگلستان در دهه   هاست که از جوانان طبق  یفرهنگاز خرده یعضو  یپوست کله. سرتراشیده یا   2۸

 .است افتهیسطح جهان ادامه  رمتعدد د یهانهیاز آن زمان در زم یول ،بود 1۹۸۰ هدر ده یینوزا کی انیجنبش در جر نی. اوج اکندیم زیساده متما یهاراهنیو پ ن،یدکتر مارتنز، بند شلوار، شلوار ج یهامانند چکمه یکارگر ۀو پوشش طبق دهیتراش یسرها

2۹ . Edvard Munch 

3۰ . Francis Bacon 

31 . Studio of Velazquez: Portrait of Pope Innocent X 

32 . David Hockney 

33 . Juliane Noth 

34 . Michel Foucault 

3۵ . Li Xianting 

36 . Ihab Hassan 

 (Hutcheon, 1985: 4)نگاه کنید به: «. پارودی نوعی کنارآمدن با متون آن میراث غنی و ترسناک گذشته است». به اعتقاد لیندا هاچن: 37

3۸ . The New Generatio 

3۹ . Liu Wei 

4۰ . "old rhetoric" 

 (S. Feuer, 1959: 6)نگاه کنید به: «. شبح کمونیسم -اروپا است هشبحی که تسخیرکنند. »41

42 . Grant Wood  

43 . Stone City 

44 . Two Drunk Painters 

4۵ . Linda Hutcheon 

46 . Liu Xiaodong 

47 . Philip Pearlstein 

4۸ . Super-Realist 

4۹ . In the Sunshine 

۵۰ . Cold Bathroom 

۵1 . Bathing Men 

۵2 . Patricia Berman 

۵3 . Sisters 

۵4 . Eric Fischl 
۵۵ . Jean-François Lyotard 

۵6 . Eclecticism 

۵7 . reggae  

۵۸ . retro 

۵۹ . purgation 

6۰ . Huang Yongping 

61 . Xiamen Dada 

62 . Fuzhou 

63 . Ludwig Wittgenstein 

64 . Jacques Derrida 

6۵ . A History of Chinese Painting and A Concise History of Modern Painting After Two Minutes in the Washing Machine  

66 . The Haystack 

67 . Jules Bastien-Lepage 

6۸ . A History of Chinese Painting 

6۹ . A Concise History of Modern Painting 

7۰ . Herbert Read 

71 . Julian Opie 

72 . Marco Livingstone 

73 . Chen Wenji 

74 . Qiu Ping 

7۵ . Chinese Door 

76 . Jiang Zemin 

 .Wehrfritz [16] p. 35برای بیماران اجتماعی کشور است. « درمانی خوب»گرایی . رئیس جمهور جیامینگ زمین معتقد است کنفوسیوس77

7۸ . Julia Kristeva 

7۹ . Stranger to Ourselves 

۸۰ . Qin Yufen 

۸1 . Painting Happening 

۸2 . Hans Namuth 

۸3 . Jackson Pollock At Work 

۸4 . Mitchell 

۸۵ . macho 

۸6 . William Safire 

 ام.اقتباس کرده .Bloom [53] p. 68. این عبارت را از  ۸7

۸۸ . Norman Bryson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


