تاریخچه ی عکاسی آمریکای ﻻتین

کارولینا آمارال د اگویار
برگردان :رضا اسپیلی

١

ماهیت رابطه ی بین ه عکاسی و تاریخ چیست
مقالــهی زیــر در روزهــای برپــایی ایشــگاه عکاســی آمریکــای ﻻت ـین  ۲۰۱۳ ۱۹۶۰ــــ از ۱۹
نوامﱪ ۲۰۱۳تا  ۶آوریل  ۲۰۱۴به مدت حدود  ۶ماه ـــ در بنیـاد کارتیـه بـرای هـ معـاﴏ و در
بررسی آن نوشته شده است و این پرسشی بود که آن ایشگاه در پی مطرح کردن آن بود آثـار
به ایش درآمده که در بافتهای سیاسی متنافری همچون دیکتـاتوری گـذار بـه دمکراسـی یـا
گردش به چپ پدید آمده اند معلوم میکنند که ه گاهی آنچه را که وقـایعنگـاری تـاریخی و
کارهای روزنامهنگارانه قادر به انجاماش نیستند آشکار جلوی چش ن ما مینشاند

عکاسی معاﴏ آمریکای ﻻتین رویدادهای بزرگ سیاسییی را همراهی کرده است که نهتنهـا ایـن قـاره را منبـع الهـامی
برای آرمانشهر لیﱪترها کرده بلکه از سوی دیگر تجسم خودکامگی بوده است که مولد ستم و بیعدالتی اجت عی است.
عکاسان آمریکای ﻻتین فراتـر از رویـدادهایی کـه تـاریخ را بـه نقـش و نشـان خـود آراسـتند ـــ انقـﻼب کوبـا ) (١٩٥٩و
دیکتاتورهای نظامی جنوب قاره )سالهای  ١٩٦٠تا سالهای  (١٩٨٠ــ در خاطرهی فرآیند گذاری ﴍکـت داشـتهانـد کـه
کشورهای شبهقاره از ﴎ گذراندهاند .در این عمل ،ح یت عکاسانه یکی از بیش ر راههایی بوده است کـه جامعـه در
اختیار داشته تا سوژهها و تنوع قومی و فرهنگی ،ستیزهای اجت عی و همچنین گسﱰش شهرها را در »شهرنشـینتـرین
منطقهی جهان «٢به چالش بکشد.

گرف جرقه
بین لحظهی انجام عمل و مدتزمان طول کشـیدنش ،بـین حادثـه و پیامـدهایش ،بـین تـاریخ و خـاطره ،عکاسـان روش
تازهیی برای دخالت در سپهر سیاسی و ه ی یافتهاند .از سال  ،١٩٥٩بعضی خواستهاند لحظهی قطعی یک درنگ ،یـک
گسست را بگیرند؛ این پروژهی عکاسان رسمی انقﻼب کوبـا ،رائـول کـورالس١٩٢٥) ٣ــ (٢٠٠٦و آلﱪتـو دیـاز معـروف بـه
٦
آلﱪتو کوردا١٩٢٨) ٤ـ (٢٠٠٢بود .دیگرانی مانند کلودیا آندوخار ٥سوییسی ـ برزیلی که مـدتی بـا ﴎخپوسـتان یانومـامی
زندگی کرد ،در جستوجوی شناخت عمیـق فرهنـگ کشورشـان بـودهانـد .همـینطـور فتوژورنالیسـم و عکاسـی هـ ی
دروازهی ورود به گفت نهای اصلی قاره را میگشایند و بازتابدهندهی توانی است کـه ایـن منطقـه پیـدا کـرده تـا بـه
تخیﻼت سیاسی و اجت عی مناطق دیگر جهان جامهی عمل بپوشاند.
ایشگاهی که بنیاد کارتیه بر پا کرده ،تحلیل کاربردهای متنوع عکاسی ،ویژگـیهـا و ارتبـاطش را بـا تـاریخ ممکـن
میسازد .این ایشگاه نشان میدهد که چهطور ح یت عکاسانه به مستند کردن فرآینـد گـذار جوامـع آمریکـای ﻻتـین
محدود یشود ،بلکه در اتفاق افتـادن ایـن دوران گـذار نیـز سـهیم اسـت .سـوزان سـونتاگ ،نویسـندهی آمریکـایی در
کتابش ،دربارهی عکاسی ارتباط میان کلیشه و رویداد عکاسیشده را ﴍح میدهد» :عکاسی فقط نتیجهی دیدار رویداد
با عکاس نیست؛ عمل عکاسی خود یک رویداد اسـت ،رویـدادی کـه بـه روش هرچـه ﴎﴐبتـری حـق دخـالتش را در
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هرآنچه در اطرافش میگذرد ،از آن خود کردناش یا جوری با آن برخورد کـردن کـه گـویی هـیﭻ اتفـاقی نیفتـاده ،تاییـد
میکند« ٧از این منظر عمل عکاسی ،گونهیی دخالت در تولید حافظه و دستکاری محتملش در آن است.
حس زیس در دنیایی که تکانههای جهشی دارد ،جایی که آن جرقهیی که همهچیز را دگرگون میکند بایـد دیـده و
توضیﺢ داده شود ،از سالهای  ١٩٦٠در این قاره گسﱰده شده است ،از وقتی کـه ژسـت کوبـایی موجـﺐ گسـﱰش آتـش
انقﻼبی شد .به موازات تشکیل گروههای چریکی ،فتوژورنالیسم بهعنوان وسیلهی ثبت لحظهی دقیق تحویل یـک جهـان
٨
به جهان دیگر رشد کرد .در میان گزارشگران عکاسی که در این دوران کار کردند میتوان از عکاس مکزیکی نـاچو لـوپز
)١٩٢٣ـ (١٩٨٦و عکاس برزیلی خوزه مدهیروس١٩٢١) ٩ـ (١٩٩٠نام بـرد .هـردو سـوژههـای تـاریخی را کـه در نظریـهی
سیاسی آمریکای ﻻتین تبدیل به قهرمانان هویتی آن شدند ،مانند سیاهان ،بومیان و گروههای دیگـر در طـول تـاریخ بـه
حاشیه راندهشده ثبت کردند.

گﻔﺖوگﻮ میان فرمهای ه ی
سالهای  ١٩٦٠همچنین سالهای انقﻼب در رفتار و در ه ی است که ه منـدان را بـهسـوی جسـتوجوی راههـای نـ ِو
همخوان با گذار ﴎیع اجت عی کشاند .اگر ایدئولوژی انقﻼبی در بین جوانان حواریونی داشت ،آمریکای ﻻتین همزمان
از ابداعات بازار در خدمت جامعهی مﴫفی گسﱰشیافته از طرف ایاﻻت متحد ـــ مدرنیزاسـیون ﴎمایـه داری ـــ متـاثر
بود .از این زمان به بعد تبلیﻐات جایی هرچه مهمﱰ اشﻐال کرده که برای بعضی به فرمی ه ی ارتقا یافته است .عکاس
ایتالیــایی ــ ونزوئﻼیــی ،پــائولو گاســپارینی )زادهی  (١٩٣٤کــه بنیــاد کارتیــه اثــرش بــه نــام زیســتگاه مــردم کاراکــاس
بلو مونته (١٩٦٨) ١٠را ارائه کرده است ،در این کارش طنز حاصل از افراط در همهجا بودن م و تصویر را که منظـرهی
شهری را تﴫف و مع ری و ساکنان را به مﴫف تشویق مـیکنـد ،بـه ـایش مـیگـذارد .عکاسـی گاسـپارینی کـه بـین
سالهای  ١٩٦١تا  ١٩٦٥وقتی با الخو کارپنتیه )١٩٠٤ـ (١٩٨٠کار میکرد ،در کوبا زیسته ،ونـهیـی اسـت از اسـتفاده از
عکاسی برای تاباندن نور بر پروژههای سیاسی که بر ﴎ آنها ستیز وجود دارد.
فراتر از بعضی مزیتهای مضمونی عکاسی میتوان به این نکته اشاره کرد که در سـال هـای  ١٩٦٠و  ١٩٧٠نگـاهی
به محدودیتهای این ه و ظرفیتهایش برای گفتوگو با دیگر شکلهای بیان ه ی وجود داشت .ایشگاه »عکاسی
آمریکای ﻻتین  «٢٠١٣-١٩٦٠کار مشخﺺ بر روی گفتوگو میان تصویر و م را به ایش میگذارد .انتخاب عکسهایی
که ترکیﺐشان بهصورت انتقال واژه به تصویر و تصویر به قطعات نوشتاری است از همینجا مـیآیـد .ایـن منافـاتی بـا
حضور آثاری که بر کنشهای دیگر متمرکزند ندارد ،مانند کارهای نقشههای اولیه  ١و نقشههـای اولیـه  (١٩٧٦) ٣از آنـا
بﻼ گایگر ١١برزیلی )زادهی  (١٩٣٣که در سالهای  ١٩٧٠مرز میان ه سنتی و رسانهی نو را به چالش کشید و از زمرهی
پیشتازان ه ویدئو در برزیل شد.
١٢
ِ
بههمینترتیﺐ ه مند کلمبیایی ،ا ِور استودیلو )زاده ی  ،(١٩٤٨کار خود را با عکاسی ﴍوع کرد و سپس برای ثبـت
کردن زندگی در حومهی کالی ١٣و به ایش گذاش ساکنانش بـه طراحـی روی آورد .بنیـاد کارتیـه همچنـین تصـویری از
ﴎی »آتش ﻻتین« (١٩٧٨-١٩٧٥) ١٤به ایش گذاشته که در آن در جلوی تصویر دو نفر را میبینیم کـه در شـهر جلـوی
آگهی تبلیﻐاتی برای شﺐ جشن »آتش ﻻتین« که در یک هتـل برگـزار مـیشـود دارنـد پیـادهروی مـیکننـد .ایـن آگهـی
پارهپوره شده ،به هدف خود دست نیافته و »آتش ﻻتین« حالت رهاکنندگی به خود میگیرد.
این دورهی تجربهی پﻼستیک ،با استفادهی ثابت از عکاسی همچون فرم مقاومت در برابر جنایتهای خونتا یی کـه
بین سالهای  ١٩٦٠تا  ١٩٧٠در ﴎاﴎ آمریکای ﻻتین دامن گسـﱰده بـود همـراه اسـت .عکاسـی در کنـار هـ چریکـی
)آنطور که آوانگاردهای آن دوره مینامیدند ،که هدفش دخالت در قدرت سیاسی نﱪد مسلحانه بهروش کار ه ی بـود(
کارکردش افشای واپسگرایی بود با تﻐییر دادن خود به وسیلهیی در خدمت جستوجوی انقﻼبی آزادی.
واروﻧه ﮐردن امر واقﻊ
تصویری که روی آفیش ایشگاه چاپ شده ،عکسی از عکاس شـیلیایی ،مارسـلو مونتسـینو )زاده ی  ،(١٩٤٣بـه ـامی
نقش فتوژورنالیسم را در این بافت نشان میدهد :او بـیش از آنکـه بخواهـد زنـدگی روزمـره را در کشـوری زنـدانی بـه
تصویر بکشد و آشکارش کند ،در پی دگرگون کردن آن است .اینجا ژست انقﻼبی از نگاه دخﱰی جوان عمل میکند.
١٥
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این عمل عکاس را »درست در هدف« نگه میدارد و به نظر میرسد که بهنوبهی خود به فاصله گـرف از نظـم نظـامی
ثبتشده روی دیواری که از جلویش میگذرد ،دعوتمان میکند» :سازماندهی کردن توده برای آفریدن ﴍایـط اساسـی
مبارزه و به کار انداخ پیﴩفت سیاسی و سازمانی توده «.بهاینترتیﺐ دوربـین عکاسـی از ابـزاری بـرای ثبـت رویـداد
فراتر میرود :ظرفیتش را برای تولید رویداد به منصهی ظهور میرساند.
مشکل روایت زندگی روزمره تحت نظام دیکتاتوری به روشهای نوین استفاده از تصویر عکاسانه انجامید .گـییرمـو
دایزلر ١٦شیلیایی )١٩٤٠ـ ،(١٩٩٥که پس از کودتای  ١٩٧٣به تبعید رفت ،در ایشگاه »آمریکای ﻻتین١٩٦٠ ،ــ ،«٢٠١٣بـا
چندین فتومونتاژ حضور دارد.
او در اواخر دههی  ١٩٧٠تصویر مشهوری از خونتا گرفته کـه در آن آگوسـتو پینوشـه را مـیبینـیم کـه نشسـته ،امـا
عناﴏ تازهای که با گفت ن رسمی متفاوت است در این عکـس وجـود دارد ،پینوشـه بـه راه و روش واقعـی دیکتاتورهـا
لبخندی به لﺐ دارد که این نقلقول از ژنرال شیلیایی را به یاد میآورد» :دمکراسی با خودش میکروبهایی میآورد کـه
کمر به نابودیاش بستهاند .تعبیری هست که میگوید دمکراسی گاهبهگاهی برای اینکه همچنان دمکراسـی بـاقی انـد
نیاز به ح م خون دارد «.دایزلر ونهی دیگری از گفتوگوی بین عکاسی و شیوههای دیگر بیـان ،بـهویـژه شـعر را بـه
ایش میگذارد.
در سالهای  ١٩٨٠و  ،١٩٩٠در بافت گذار به دمکراسی ،تنشهای اجت عـی جـای تـنشهـای سیاسـی را مـیگیرنـد.
کمکم عکاسها مت یل میشوند زندگی روزمرهی مردم عادی را به تصویر بکشـند .ایـن کوشـش بـهطـور مﺜـال در مـورد
سباستیائو سالگادو برزیلی )زادهی  (١٩٤٤که پس از عکـاس شـیلیایی ﴎجیـو ﻻریـن١٩٣١) ١٧ــ (٢٠١٢دومـین عکـاس از
امریکای ﻻتین بود که توانست وارد آژانس مگنوم شود ،دیدنی است .سالگادو به دورتـرین منـاطق برزیـل و قـاره سـفر
کرد و مجموعههای بینظیری تولید کرد مانند مجموعهی جویندگان طـﻼ ،ﴎا پـﻼدا یـا جنـبش کـارگران روسـتایی بـدون
زمین.
عﻼقه به تﻐییر چشمانداز ــ بهویژه چشمانداز شـهری ،کـه لﺌونـورا ویکونیـای شـیلیایی )زادهی  (١٩٥٢و فکونـدو د
زوویریا١٨ی آرژانتینی )زادهی  (١٩٥٤در کارهایشان به ـایش مـیگذارنـد ـــ و همـینطـور عﻼقـه بـه تﻐییـر هویـت یـا
مﴫفگرایی ،گونهای ابداع ه ی را پیش چشم مینهد :این مضامین وارد فضای خﻼقیتـی مـیشـوند کـه در دهـههـای
پیش به حوزهی تاری ِخ کﻼن ربط داشتند .هرچند مسائل مـرتبط بـا سیاسـت ملـی و قـارهای ،ماننـد فراینـد بازگشـت بـه
دمکراسی یا مردهریگ دیکتاتورها ،در آن عکاسیای مادیت یافتهاند که لحظـهی رویـداد بـرایش نسـبت بـه پیامـدهـای
بعدی کمﱰ اهمیت داشتهاند.
ﺑه سﻮی ﺧاﻃرهای ﻧﻮ
انتخاب هوگو چاوز در سال  ١٩٨٨در ونزوئﻼ ،آﻏاز »گردش به چﭗ« مشهور آمریکای ﻻتین بود که با بـه قـدرت رسـیدن
لوییز ایناسیو لوﻻ داسـیلوا در برزیـل ،نسـتور کیرشـ در آرژانتـین ،اوو مـورالس در بولیـوی ،رافائـل کـورهآ در اکـوادور،
فرناندو لوگو در پاراگوئه و ﻏیره ادامه یافت .در کشورهای بسیار این پدیـده موجـﺐ اعـتﻼی سیاسـتی شـد کـه تحقیـق
دربارهی جنایات دیکتاتورهای نظامی و مسﺌول دانس آنها را مجاز میشمرد .عکاسی با ایجـاد پیونـدی میـان جامعـهی
فعلی و تجربهی ﴎکوب به ح یت از رها شدن حافظهیی نو در آن دوره همت گ شت.
مسیری که ه مند مفهومی لﺌون فراری١٩٢٠) ١٩ـ ،(٢٠١٣که امسال در بوئنوسآیرس فوت کرد ،پیموده ،این رابطـهی
قوی بین ه و سیاست را در عکاسی آمریکای ﻻتین نشان میدهد .او که در سالهای  ١٩٧٠هوادار ه ـ مبـارزه بـود،
در بنیاد کارتیه توسط کارش به نام دیگر نه هرگز! )نونکـا مـاس( ) (١٩٩٥حضـور دارد .ایـن اثـر ،فتومونتـاژی اسـت کـه
داستان سالهای دیکتاتوری را با کلیشهی معرفی یک فرماند ِه آرژانتینی در هم میتند .این اد ملی با هویـت نظـامی،
حافظهی کشوری که راهش را با حمل کردن بار گذشتهی همچنان حاﴐ طی میکند ،به ایش مـیگـذارد .راه شخصـی
فراری ،بهویژه تبعید و تعهدش در کنار ه مندان دیگر برزیلی ،نشان میدهد که بـهرﻏـم تفـاوتهـا ،پیونـدی تـاریخی
وجود دارد که هویتبخش گونهای خـط ارتبـاطی کـامﻼ آمریکـای ﻻتینـی اسـت از میـان روشهـای متنـوع مضـمونی و
زیباییشناسانه در عکاسی سیاسی.
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