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  کیرشنر، اکسپرسیونیسم و شهر
  

  دیلمی نینا میالـ  برگردان: میثم روایی
  

ـا اسـتعداد تشـک    یقتـا حق يکه گروه ما از افراد یمبود شانس خوش ـ    شـده  یلب و  یتبـود کـه شخص
ـاق  یشانجز هنرمند شدن برا یانتخاب ی همروابط انسان ي ینهر زمداستعدادهاشان،  ـ  یب ... گذاشـت  ینم

در درسـدن تـا    یوماناستود یناول ي شده یسقف نقاش ینمان از نخست هرروزه ي محیط ي چهره توسعه
 همپـاي  یی بـود کـه   وقفه یب یِمنطق فرایند یندر برل یوهاماناز استود یکها در هر اتاق یکل هنگیهما
ـ نخستین چیز براي هنرمندان، ... رفت پیش می یمانها ها و مجسمه چاپ ها، ینقاش يِهنر لتکام  یِطراح

  بود. اش یعیطب يِآزاد از بدنِ انسان در آزاد
  1923خاطرات،  یرشنر،. ل. کا

  
  مقدمه
ـان  یونیستهنرمند اکسپرس ینبزرگتر عموما) را 1880-1938( یرشنرک یگلودو ارنست ـار پرانـرژ  انـد.   هدانسـت  یآلم و  يآث

. یزنـد متما شـان  بـدوي  یِو سـرزندگ  دار، یـه و زاو یـز اغلب ت يها فرم یایی،تند، پو يها او به خاطر استفاده از رنگ یزانگشور
ـ  یـی  تجربهدر پی ثبت کردنِ  نافذ یو شدت یعال یانگريِبا ب یشها و چاپ ها، حیها، طرا مجسمه ها، یدر نقاش یرشنرک ی درون

ـ از کابارهبود مدرن  يِشهر یِزندگ از   .یاهوکالنشهر پره ي سردرگم کنندهو  افتاده تک هاي یابانرنگارنگ گرفته تا خ يها ـ
ـ   یگروه يکه به رهبر معنو ییدر درسدن گذشت، جا يبه آموختن معمار او یتفعال آغازین سالهاي نـام   ااز هنرمنـدان ب

ـ  ي انسان آزاد از بدن برهنه یبه طراح یرشنرک یوياستود وار یکول يگروه با هم در فضا يشد. اعضا یلتبد 1پل  پرداختنـد  یم
و بـه   انگیزتـر  یجـان ه يکـه شـهر   ینگروه بـه بـرل  اعضاي  1911. در کردند یم ینتدو یننو يهنر يبرا یکالراد ییها یدهو ا

رفـت.  بـزرگ قـرار گ   يدر شـهر  فـرد  مضـمون  یرو در آنجا کارشان تحت تاث ندبود مهاجرت کرد یشرفتسرعت در حال پ
ـ بـه   را گروه ياعضا یگرو د یرشنرک یتختپا آلود هیجان وهواي حال نخسـت   یـن و ا سـوق داد هنـر  در  متفـاوتی  یرهايمس

 یرشـنر که ک ییبود تاجا یقعم یارشکاف بس ین. (ایدگروه انجام یآخر به انحالل رسم و دست یخترا برانگ یینظرها اختالف

                                                                                                                                                                                              
1. Die Brücke 
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  .)یدنام »یمزخرفات دوران جوان«را  یتشاش را با گروه قطع کرد و آن دوره از فعال عمر، رابطه یانتا پا
کـه در   یـی  آزاردهنده آگاهی پیش ؛بود یباندست به گر یهنر و زندگ  ي یچیدهپ ي اغلب با رابطهکیرشنر  بعد يها سال در

بـه   »يداوطلـب اجبـار  «به عنوان سرباز  1915سال . در یافت عمق یشخص یبحرانسوي به  یکم یجنگ جهان ي زمینه یشپ
ـاي  ینیـک نقاهت را در کل یطوالن يها شد. او ناچار، دوره یسخت یو روان میجس هاي یبفرستاده و در آنجا دچار آس 2هال  ه

جنگ را در آنجا خلق کـرد،   یهعل یریشتصو هاي یفرخواستک یناز قدرتمندتر ینخست در آلمان، که برخ ؛مختلف گذراند
ـا  يتوسـط نـاز   1937در  ینکهشکننده بود و پس از ا یاراز آن پس بس یرشنرک ی. متاسفانه سالمت روانیسسپس در سوئو   ه

  زد. یدست به خودکش یسالگ 58پس از تولد  یرنج حاصل از طرد شدن از زادگاهش، اندک یدر پ ،اعالم شد» منحط«
ـ   یستمدوم قرن ب ي یمهونگوگ و هنر ن ینرابط ب ینبزرگتر یرشنرک یوزنده و اکسپرس یسمرآل عـالوه کـار او بـه     هاسـت. ب

آلبرشـت   یـر آلمـان نظ  یهنرمنـدان سـنت   یِو اغلب بوم یکگرافهنر  ینرا ب یپل دي بروکه مستعد و درخشانِ گذار یانعنوان بن
  بنا کرد. المللی ینجنبش آوانگارد ب یتجربهنر دورر، و 

بعـدها در بـرلین و   هـایی کـه    ) و نقاشـی 1911تا  1905است (بین  ن خلق کردهکنار هم قرار دادن آثاري که او در درسد
یـی سـیاه و دراماتیـک رسـیده      گونه هنرش از دورانی نوآورانه، پویا، و شاد به دوره دهد که چه کشیده نشان می جاهاي دیگر

  است.
  

  هاي اکسپرسیونیسم آلمانی سرچشمه
اکسپرسیونیسم بود و  شده یدارمدرن در سرتاسر اروپا پد ي نو وهنر یکم یاز آغاز جنگ جهان یشتا پ«

  »جانبه بود. همه ي توسعه ینا درسهم آلمان 
ن(پل) در برل هبروک ي موزه یرم. مولر، مد ماگدالنا   ی
  

ـان در مرا  ینشتجربه و آفر موجی از یدر نقاش یکآکادم یمیقد يها از سبک یسرخوردگ یستمب ي آغاز سده در هنرمنـدان   ی
ـانگري از ب یدينوع جد يوجو هنرمندان در جست ین. ابه راه انداختسراسر اروپا  ـادقانه بـه    یبودنـد تـا پاسـخ    ی روح «ص

ـ دن یايآنها را از دن یشخص ي باشد و تجربه 3»زمانه ـا  شـهر  یشرفته،پ يو سرزنده از تکنولوژ مهیج یاییمدرن منتقل کند ـ  يه
هـا،   . در کافـه یمبـود  مسخ شـده ما «به گذشته نوشت:  یبا نگاهشاعر ر. بکر  یوهانسشونده.  در حال توسعه، و شتاب افزون

ـا   کـردیم  یهمه با هم کار م دان یقینقاش و موس و شب و روز... شاعر یمان،ها و کارگاه ها، یابانخ  یـافرینیم، را ب» هنـر قـرن  «ت
 .»ین باشداز ا یشپ هاي سده ي هنر همه از باالتر که تا همیشه همتا یب يهنر

عناصـر   ي دربرگیرنـده اغلـب   و یـا پو هایی بندي یبو سرعت در ترک يتکنولوژ تجلیل از ها یستفوتورواکنش  یتالیاا در
ـا در   فـرم تکه کردن  تکهو ژرژ براك با  یکاسودر فرانسه پابلو پ آنکه حال ،بود یکیمکانمتحرك  ـا  تجربـه آن ه کـه   يبصـر  يه

بـه   يهنـر  ي بـه تجربـه   یدشـد  ایلماین تکردند. همزمان در آلمان  می را القامدرن  یزندگ یآشفتگ شد یدهنام یسمبعدها کوب
  .انجامید یونیسمدر قالب اکسپرس یرمنتظرههماهنگ و غ واکنشی

سرد و  یسیسمالسک یهشد عل یدارپد یستمقرن ب ي دهه ینطول نخست اکسپرسیونیسم آلمانی جنبش هنري بانفوذي که در
و عـاطفی  شـدت   بـه  یدر عـوض از پاسـخ   واکـنش نشـان داد و   افکنده بود یهکه بر قرن نوزدهم سا یخیتار یعبوسِ نقاش
ـاطفی    یقـت تا حق کوشیدو باالتر از همه  کرد يجانبدار يمدرن شهر يها به محركذهنگرایانه  ـ درونـی و ع ـان، و   یا،اش انس

ـال همـاهنگ   یهنرمند آلمان: «گوید یماگدالنا م. مولر م. همانطور که را آشکار سازدتجربه  نبـود بلکـه    یرونـی نمـود ب  یبه دنب
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ـا او به سرشت چ جست، یرا م یرونیرمز و راز پنهان در پشت فرمِ ب یشترب یاربس ـ   القـه ع یزه تـا آن را   خواسـت  یداشـت و م
  »کند. یانعر

ـان  یـداري د ياز الگوها یاريبس یو،اکسپرس ياه درخشان و فرم يها با رنگ يدر آثار هاي آلمانی اکسپرسیونیست را از  ش
ــتپ ــمامپرس س ــان  یونیس ــنت آلم ــان را در درون س ــان هنرش ــد و همزم ــتتثب یگرفتن ــبک  ی ــد. س ــانیکردن ــد  هیج هنرمن

ـ  هاي ابداعی براي رنگپرآشوب و اعتقادش به  هاي یزن ونسان ونگوگ ــ قلم یونیستامپرس پست  یشـتر ب یعـاطف  یاثربخش
ـا   بـر آن هنرمنـد دیگـري کـه    همسو بود.  شان سوژه یتماه یافته از عمق یانیب انتقالبر  یمبن ها یونیستــ با هدف اکسپرس ه

 یـر و هنـر جزا  يبـدو  یـل قبا يهـا  به مجسـمه  اش یشگیهم ها توجه اکسپرسیونیستکه بود پل گوگن یر گذاشت تاث یاربس
ـا  فـرم  یـژه و شـدند ـــ بـه    نگارانـه  هنـر قـوم   بـدوي  هاي فیتی. آنها مجذوب کپی گرفتند را مشتاقانه یفیکپاس ـاده  يه  ي س

  داشت. جاودانیمعصومانه و  یو پرشتاب حالت یکمدرنِ تکنولوژ یايــ که برخالف دن یزشآم اغراق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  4دو برهنه
  )1906-8رنگ روغن روي بوم (

 ینقاش ساله بود 26 یرشنرکه ک یزمان بروکه ديگروه  یريگ بالفاصله پس از شکل دو بدن برهنه غنی از این تصویر
با  نامعمول يبود به طرز دلگیرو  یکتار ینکهشده که با ا یدر درسدن نقاش یرشنرک یوياثر احتماال در استود ینشد. ا

خالص و  يها رنگ یفبا ط ینقاش ینشده بود. ا یینتز هاي منقش ها، و پارچه شده، مجسمه ینقاش  تازه يها بوم
ستیاکسپرس یکیتکن يمشخصا دارا شکل یريو خم یمضخ يها قلم ضربروشن و  اثر را با آثار  یناست. اگر ا یونی

ها  از آنکه فرم یشپ اش يهنر یشرفتتوجه از پ جالب یی که در نقطهخواهید دید  یدکن یسهمقا یرشنرک يبعد
  است. شده ینقاش مانند شوند بدوي، ماسک سازي مجسمه یرها تحت تاث و صورت دار یهزاو

  
ـالف   یاتشدر زمان حاو هرچند  نددان یم یآلمان یونیستاکسپرس ینبهترکیرشنر را امروزه  و منکـر   يبنـد  طبقـه ایـن  مخ

 یونیسـتی سـبک اکسپرس  یشرفتنوشت پ يدالل هنر ینبه کورت ولنتا 1937که در سال  یی بود. در نامه یاز کس یرپذیريتاث
  :دهد یم یحتوض ینرا چن شا یشخص
  

گـروه   یشـگاه نما این فکـر در ؟ جانی تازه بدهمهنر آلمان تا به  در سر داشتم یرومندن یی یدها 1900که در  دانی یم آیا
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اینکه مردم یکسره به و  ارزششان یب يبه خاطر محتوا و طرز اجرا یرهاتصوبه سرم زد که در آن،  5یخمونهنرمندان جداسر 
ـ  خون یو ب ورو رفته هاي رنگ گوشت این تکهرا بر من گذاشتند. آن تو  یرتاث ترین یقعمتوجه بودند،  ها بی آن از  یو ته

احساس  تمایلی شدیدنور آفتاب... در درونم و  در شور و هیجان جاريرنگارنگ و  یِواقع یزندگ یرون،و ب ی بودزندگ
داشـتم تـا    یـاز ن یـز از هر چ یش. پکنم همین کار را می؛ و انجامش دادم، هنوز هم دارم »باید این کار را بکنی تو«کردم: 

به سرعت با  را یزهاچ کوشیدم یمهرجا که بودم کند...  ضبط است حرکت درکه  هنگامیرا  یزچرهابداع کنم که  یکیتکن
 ینشور و شتاب ادر  رد.ک نقشخود حرکت را توان  میگونه  راه آموختم که چه ینقلم ثبت کنم... و در اهاي خشن  هضرب
در تر و  شفاف یقیبه طرتا  خواستم یبودم و م یدهرا که د یزباشد هرچ یستیآنکه ناتورال بیکه  دست یافتمنو  یفرمبه کار 

ـ  یدکه خورش یتیهمان شفاف ابرا  یکدست ییها فرم رنگ ین. به انمود بازمیکنم  شا یانبزرگتر بابعادي   سازدشـان  یم
  .کردماضافه 

  
  دي بروکهگروه  یلتشک

ـ استعداد او را  یرشنرک ي خانواده ینکها با ـایلش بـه   و آبرنـگ در خانـه پـرورش دادنـد از      یاز همان آغاز با آموزش طراح تم
 يمعمـار  ي رفـت تـا بـه مطالعـه    درسـدن   يتکنولوژ یسلطنت یتويبه انست یرشنرنکردند. در عوض ک یتحماهنرمند شدن 

ـاد  يبعـد هنـري   هـاي  آموزشدغدغه و  يبرا پوششیبه عنوان  يبپردازد (او بعدها از مطالعاتش در معمار  یـن کـرد). در ا  ی
کـه همگـی همـان گرایشـات لیبـرال و       یـل بل یتزرتلُف، و فر یتهکل، کارل اشم یشار هایش یدانشگاه سالها بود که با هم

  .شد دوستهاي انقالبی کیرشنر را داشتند  ایده
و اُتـو   ینشـتا  شکردند (بعدها ماکس پِ یستاس» پل«یا  ی هنري به نام دي بروکهچهار دوست جوان گروه ینا 1905 در

 یدندشـور  یو سـنت  یکآکادم ینقاش یهعل بروکهدي شدند). هنرمندان  لیلب یتزفر ینجانش[و البته در مقطعی امیل نولده] مولر 
 ریـزي  یـه مـدرن پا  رانو دو ژرمانیـک  ي گذشته ینب یپل آید همچون یطور که از نام گروه برم همانرا  ینینو شناسی یباییتا ز

ـ  گـرون  یاسر، ماترِوچون آلبرشت د یکسان یژهو ــ به یآنها کارشان را قاطعانه متعلق به سنت هنر آلمان کنند. و لوکـاس   دوال
ـ  یـت بـر هو  یچـوب  هـاي  سمهباچاپ  یرنظ یآلمانتاریخی  هاي یوممد یايو با اح دانستند یکراناخ پدر ــ م صـحه   شـان  یمل

ي  بسـیاري از نظریـات پیشـگامانه    آنها کردند. یم گیري یپ یزمعاصر خارج از آلمان را ن يها جنبش حال یندرع گذاشتند و یم
  .را پذیرفتند المللی ینآوانگارد بجنبش 

  
  درسدن هاي سال

ـ  یقصاب یکدر درسدن که قبال  یرشنرک یويگروه در استود ياعضا هاي یدارد نخستین  یـل بل یتـز . فرگرفـت  یبود صورت م
هـا،   کتـاب  هـا،  ی، طراحاین طرف و آن طرف افتاده بودندکه  هایی یپر از نقاش وار، یواقعا کول: «کند یم یفتوص ینآنجا را چن

ـ .» يمنضـبط معمـار   يدانشـجو  یک ي تا خانه دهنرمند بو یک یکاتاق رمانت یهشب یشترو ابزار کار. ب ـا  ینهم ـا     ج بـود کـه آنه
  :خوانیم یم یفستمان ینبود. در ا یرشنرکارِ ک ترشیششده و ب یچوب حکاک يکردند که رو ینتدو یفستیمان

  
 خواهیم یها م ، از جوانبرند چه آنها که لذت میو  کنند یآنها که خلق م چه ید،جد ینسل به عنوان و یشرفتاعتقاد به پ با

ـ  هسـتیم  يخواهان آزاد یدر کار و زندگما ست و با  یندهکه آ هایی به عنوان جوان یوندند،که به ما بپ از  خـواهیم  یو م
 ینشدارد که او را به آفـر  یروییبدون تصنع در خود نو  واسطه بی. هرکس که یمباش مستقل شده یتکهن و تثب یروهاين

  ست. از ما دارد یکی یوامهنري 
  

                                                                                                                                                                                              
5. Munich Secession 
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ـاکی از آن    گزارش. شد یگرفته م یدهناددر آن  یاجتماع يبود که قراردادها یبرالآزاد و ل ییفضا یرشنرک یوياستود ـا ح ه
ـ   یرشـنر بـود. ک  یعشادر آنجا برهنه  يها و رقص یزيرغ هاي يباز عشقاست که  ـ  ینو دوسـتانش در چن  واري یکـول  یطمح
ـ   یزنـدگ گروهیِ تا در جلسات  کردند یمالقات م ـا       ی،ـــ طراح خـالص شـدن از    بـراي بـدنِ برهنـه را مطالعـه کننـد. آنه

ـان   ي جـوهره کوشیدند تا  میو  کردند می یطراحبه سرعت  یی یقهدق 15جلساتی  در یکآکادم یطراح ییِگرا کمال موضوعش
 یـی  حرفههاي  نه مدل ي اولیههاکار ینآنها در ا يها . مدلتر ثبت کنند يخود هرچه خودبه يبه طرزو  اش یعیدر حالت طبرا 

  در کارگاهش دور خود جمع کرده بود. یرشنربودند که ک شانهادختر دوستاز هنرمندان، دوستان، و  یبلکه جمع

  )1910قلم با جوهر مشکی ( ،6یک مهمان در استودیو با دودو و مارتزال
 یرشنرک یشگیهم يها با حضور دو تن از مدل نوشند یم يچا یوکه در استود يشهر ي زوج برازنده از یک این تصویر

در آن زمان بروکه دي که هنرمندان  یعیسر هاي یاست از طراح یی به نام مارتزال) نمونه یگرد يدخترش دودو و دختر (دوست
 زمینه یشاست. در پ کرده یبرا با هم ترک یراز تصو یهاندك قلم سه ال يها تنها با ضربه یطراح یندر ا یرشنر. کدادند یانجام م

بازنمایی  ینهزم و در پس ،برهنه ياز مارتزال یی پرتره یانهدر م کنند، یوگو م که با هم گفت بینیم یلباس را م خوش یهمانانم
  .7روپ رقص تایتبه نام  اش یی کاباره یِاز نقاش تیکیشما

  
ـ  بـود  شده یفیکپاس یرو جزا یقاآفر یِچوب يها و مجسمه ایل بدويمجذوب مصنوعات قبکه  یرشنرک زمان ینهم در  امرتب

خشـنِ   بیرونـی  و خطـوط  یرطبیعـی، غ يها رنگ دار، یهو زاو یزآم اغراق يها . فرمکرد یم یدندرسدن د ينگار قوم ي از موزه
مشـهود اسـت. او    یشهـا  و مجسـمه  یچـوب  هـاي  باسمههمه در  از یشب یدکه شا یريآثار به سرعت وارد کار او شد، تاث ینا

معابـد  قـرن ششـمی    یسـتی بود هاي یوارنگارهدر د» فرم جاودان سکون« یرتحت تاث ینبعدها در خاطراتش نوشت که همچن
  ها را مطالعه کرده است. آن شان ینیبازآفر ير آجانتا بوده و براد ديهن

                                                                                                                                                                                              
6. A Visitor in the Studio with Dodo and Marzella 
7. Tightrope Dance 
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ـ  بروکه دي هنرمندان  يبرا ایل بدويقب يها مجسمه یتدر اهماصوال نباید   یفیـات کـه ک  کردنـد  یاغراق کرد. آنها فکـر م
اغلـب بـه عنـوان     یسـتم آغـاز قـرن ب   ي یچیـده پ یـاي کـه در دن  دهـد  یرا م یی یسادگ یدنوتا حدي نگارانه  در هنر قوم بدوي

  .شد یم یدهکودکانه فهم یتمعصوم
ـان نما بروکهدي  ي دوره ینا يدر کارها یی برجستهکودکانه که به نحو  ي چهره دو ـ    ی  یکرنگـاري در پ یانـد و نقـش مهم

ـ  یزنـدگ  یرشـنر ک یکیهنرمند اند که در نزد یک ي یوهب دختران ي،دارند مارتزال و فرانتز شان یمیتیویستیپر  دو یـن . اکـرد  یم
ـلی  با مصـنوعات   غالباو  شوند ینشان داده م یرشنرک یوياغلب در استود یانعر یابالباس  ـا  ایـل بـدوي  قباص کـه   چیزهـایی  ی
در ذهـن  : «دهد یشرح مهاي هنري  ي نمایشگاه برگزار کننده یدلو یل. جاند آمیخته با چوب ساخته یقامتاثر از هنر افر کیرشنر

  ».بودند يو نوساز باززاییمثبت به  ایلیمبراي ت نمادهاییهردو  بدويایل هنر کودکان و هنر قب یرشنرک
ـ  دلیـل  به یرشنرک با دودو و مارتزال یومهمان در استودیک  طرحِترسیم از  یشپ یکم 1909در  مجبـور شـد بـه     پـولی  یب

در کـه  فرستاد هکل  یشار يطبعانه برا شوخ یکارت پستالاو براي نشان دادن این وضع . بروددر درسدن  یگريد یوياستود
ـ  ینـه آ روي وبهر یدشجد یوياستود ي گوشهلخت در که  یخودش را درحالآن  ـ  بـود  کشـیده  رقصـید  یم  یفلر. گوسـتاو ش

که بـه صـورت    یدکنندهفروشگاه کوچک ناام ینرا در ا یرشنرک ي خالقانه یتوضع ییرتغ ،و پژوهشگر یونر،دان، کلکس حقوق
ـاي پارچـه  العاده با  فوق يها به طرز اتاق: «کند یم توصیف ینهنرمند درآمده بود چن یک ي یهآتل ـا     یـیِ  آویزه رنگارنـگ کـه ب

ـار خـودش      يرو هاي یو حکاک وغریب، یبعج یلبودشان، با همه نوع وسا ساخته ی باتیکچاپ بوم یکتکن چـوب کـه ک
ـل    وجـود بـه   یـن ضرورت اما بـا ا  ي زاده بدوي یچینشبودند آراسته شده بود.  ـا  . ي شخصـی  یقهشـدت حاصـل ذوق و س ب

ـ     يماد رایطداشت که از نظر ش ینابسامان یزندگاستاندارهاي بورژواها او در این استودیو  ـاي  یتسـاده امـا از نظـر حساس  ه
ـا     یبداند چه وقت ینکهبدون ا کرد یکار م یادوتاب ز با تب کیرشنرطلبانه بود.  جاه یارهنرمندانه بس از روز است... هـرکس کـه ب

  .»است رسیده ینراستي هنرمند از آن به تصویرو  شدهتعهدش به کار  ینا ي یفتهشدت ش به هاو در ارتباط بود
ـ   یرشـنر ک یويرا در استود یــ طراح یکه جلسات زندگ گروه دي بروکه به همات ترتیبی هنرمندان  کردنـد  یبرگـزار م

کردن منظـره و   یو در آنجا به نقاش دادندترتیب شمال درسدن) واقع در ( یتزبورگمور ي یاچهرا در در یتابستان ییها دشرگ
ـا از آداب  یدنمنجر به دست کش رهاوگذا گشت ینا ي پرداختند. جاذبهیعی طب محیطیلخت در  کنندگان یآبتن ـ  آنه  یـک  یِدان

ـ  يفضـا  یهدرست شب یتزبورگموري  به دریاچهو دوستانش  یرشنرمتمدن شد. ک ینشهرنش بـه عنـوان    یواسـتود  بنـدوبار  یب
ـا   کردنـد  یم یقرا تشو یکدیگرو آنها  شد یمحو مدر آن  یهنر و زندگ ینب یروپاگ دست يکه مرزهانگریستند  یی می محدوده ت

ـ   یرشـنر ک این دوره از فعالیتها بر  مسافرت ینرا که ا یريتاث یدلو یل. جرا بیان کنندخودشان  هآزادان ـ  ینگذاشـته چن  یحتوض
 سـرخوش انـد،  درختـان   یـر ز يشـهر  یرها شده از ازدحامِ زندگ یرشنر،ک کنندگانِ یآبتن هاي یاشمردان و زنانِ نق: «دهد یم

ـ  يبـاز  آزاد بـه عشـق   يو در هوا کنند یم يروکمان بازیبا ت کنند، یشنا م یاچهلخت در در ـا  یتو از محـدود  پردازنـد  یم و  ه
  »اند. دهبریتمدن  يتابوها
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  )1910( ، رنگ روغن روي بوم8چهار شناکننده
 ي. گرماها ست یی از رنگ کمابیش جشنواره دهد ینشان م یتزبورگمور ي یاچهدر دررا شناکنان و عریان چهار نفر که  ینقاش ینا

اندامِ سرخِ و زرد برشته،  ینزم ی،(آسمان صورت کردحس گرم  يها از رنگ یرشنرک ي در استفادهتوان  را می روز یمن یدخورش
. جالب است بکنیم استراحتی  یهساکنند تا در  مان می دعوت سرد و یکدست يو سبزها یکه آبآن حالشناگران)  ي سوخته آفتاب

ـ صورت شناگران، بافت ن یاتکه جزئ  ي از تجربه يو فور یدشد یافتیانتقال در یقربان تماماــ  ینهزم پس ي منظره یزار،صحنهـ 
  .تده اسکر یانب که به کار برده ییها شدت توسط رنگ به دریافت را یناکیرشنر  .شناگران شده

  
مشـهور،   9فـوو هنرمنـد   یـز ) و نیونیسـت اکسپرس تـر  یشو پ یستادوارد مونک (سمبول هرا ب یرشنراغلب آثار ک ،منتقدان

در  یرشـنر . کدهند یربط م بود یدهد 1908-9به سال  یررکاس يدر گالر یشگاهیرا در نما یشکارها یرشنرکه ک یس،مات يهنر
ـ  کرد یانکار م خود تکامل هنريرا بر  یی هر هنرمند زنده یرتاث اش یتمام زندگ ـ  یاريو زحمت بس را  آن تـا خـالف   کشـید  یم

داد  ییـر تغ 1905به قبـل از   بود یدهکش 1911تا  1908 ینرا که ب هایش یو طراح ها یاز نقاش یاريبس یخثابت کند. بعدها او تار
ـا   کنـد  بـت  اثباشد که  یمدرک تاعقب برد  1902از  یشرا به پبروکه دي  یستاس یختار یشها و نوشته نامه یعو در وقا ـارِ آنه آث

  است. خلق شده هااز آثار فوو یشپ
 ي. بعـد از برگـزار  یدندت رسیبه موفق یونرهااز کلکس یکوچک ي زود با حلقه یلیخ بروکهدي هنرمندان  یگرو د کیرشنر

ـ   ،هنـر مـدرن درسـدن    هـاي  يگالر یناز مهمتر یکی ،گالري آرنولددر  1910در سپتامبر  یشگاهینما بـه   توانسـتند  یآنهـا م
ـال   یرشنرتعلق دارند بنگرند. ک آلمانبه آوانگارد  یراست که به یخودشان به عنوان هنرمندان از شـهر   1911و دوستانش در س

                                                                                                                                                                                              
8. Four Bathers 

9 .Fauves عنوانی است که نخستین بار لویی ووسل منتقد هنري به خاطر  هاي حیوان(= ؛ ه  شان هاي خشن و نامتعارف نقاشی ویژگیوحشی)  گروهـی از   ـب
ی خشـن،        همچون اکسپرسیونیستو آندره درن بودند هنري ماتیس  اش برجسته رهبرانه کداد. این جریان هنرمندان در پاریس  هـا بـا اسـتفاده از خطـوط بیروـن

ه دسـت       فرانسوي اکسپرسیونیسـت توان گفت که خلف شاید بشود و  متمایز می هاي ساده شده و فرم هاي تند، رنگ ا و   هـاي آلمـانی اسـت هرچنـد ـک آوردـه
  کند. هایشان در نهایت این دو سبک را از هم متمایز می شیوه



  8 / کیرشنر، اکسپرسیونیسم و شهر 

اسـتقبال بیشـتري   آنجا  در مخاطبان کردند یند که گمان مرفت ینبرل بزرگترفرهنگی فضاي درسدن به  یمیصم باروك و نسبتا
  .بکنندآثارشان از از 

  
  ینبرل هاي سال

کـه   یزهرچتو و  یما بزرگ شده ي خانواده یک. ما خواهی شد یرکامال غافلگ بگذاري ینپا به برل وقتی«
ـ ــ زن و سرپناه  یباش الزم داشته   ».آوري یبه دست مـ

  1911هکل،  یشبه ار یرشنرک ي نوشته
  

ـالش    بروکـه دي را کـه هنرمنـدان   هنري  ي یزهشور و انگآن  یچند سال کرد، رشد میبه سرعت که  برلین، کالنشهري بـه دنب
ـ  یوياستود يفضا یلینگرنا شا یدشدختر جد دوستبا همراهی  یرشنربودند به آنها داد. ک ـ  یواسـتود  یدرسدن را با طراح  ـ

که خودش سـاخته بـود    یقاییآفر شبه يها و مجسمه امتاثر از آجانت یواريد هاي ینقاش یمیتیویستی،پر یزهايآپارتمانش با آو
 یرشـنر کـه توسـط ک   MUIMبه نام  یخصوص یی مدرسه ید؛جد یسکیر يبود برا یمکان ینهمچن ینبرل یوي. استودیدبازآفر

). متاسـفانه  پردازد می ینقاش مدرن آموزش اکنون در آلمان به هم و( شد یستاس دي بروکههمکارش در  ینتاش ماکس پشو 
  نام کردند. ) ثبتیرشنرک یک(دوستان نزد دو تنها دو شاگر یاوردداشتند به دست ن یدرا که ام یتیموفقاین مدرسه 

ـاز  يدر سـالها  هایش یو نقاش رو شد روبه یدشجد یطمح اب اشتیاقی مفرطبا  یناکام ینرغم ا به یرشنرک اقامـت در   ینآغ
ـ      یـن بـود. ا  يشـهر  یو اضطرار زنـدگ فشردگی  منتقل کردن یدر پ پیش از هر چیز ینبرل  ینآثـار مکـررا تعـادل شـکننده ب

را بـر هـم   شهر بـزرگ  این در  یزندگ یو ناشناختگی گانگیبازخود ي حال درباره افسرده یتامالت و ینبرل یاییپو بزرگداشت
  .زدند می

  
  
  
  
  
  
  

  10دختر سوارکارِ سیرك
  )1912رنگ روغن روي بوم (

شلوغ،  يها کافهید اوایل، د توان یم العاده فوق یِنقاشاین طور که در  مانه
افسونگر بود.  یاربس یرشنرک يبرا ینبرل يها، و تآترها زنده، کاباره هاي یركس

به دور خود را  محوريدختر  ي شده مشت گره ینقاش ینا بندي یبدر ترک
با ي اینها  همهو چرخد  به دور آن می یركس ي صحنه تمامکه  دهد یل میشکت

. شده داشته  نگهکنار هم  کند قدرتمندي که ایجاد می از مرکز یزگر یروين
کند که انگار از  یثبت م یديد ي یهباشکوه را از زاو ي صحنه ینا یرشنرک

 هاي یزن با قلمکنیم، این پرسپکتیو مرتفع  تیرهاي سقف به پایین نگاه می
از حرکت نیرومند  یحس شود و یم یبمحو و مبهم ترک يها و چهره يپرانرژ

  .کند یم یجاددر صحنه ا رگیجهس ینو همچن

                                                                                                                                                                                              
10. Girl Circus Rider 
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  انحالل گروه پل
ـاي دن ي کـه مشخصـه  بین اعضا  یدشد يها متضاد و رقابت یقعال 1912 يها ماه یندر نخست اخـتالف  بـود   ینبـرل  يهنـر  ی

به تـدارك   آنها. هرچند کردمتالشی  1913در  را گروه سرانجام یرقابت فضاي ین. ابروکه برانگیختدي نظرهایی را در گروه 
هریـک  سست شده بود چراکـه   ی بین اعضاي گروهشخص یکنزد یوندآن پ ندادامه داد ینمشترك در برل هاي یشگاهنما یدند

ـ   وخیم بروکهدي  ي درباره یرشنرک ي نامه یعبا وقا ها اختالف ین. اکرد حرکت می یی جداگانه يهنر یردر مس از آنها ه تر شـد ک
ـان داده  برجسـته  یـی  چهـره  )یـی  ي تاریخی خودپسندانه اوتوریته با وشخص  خودش در قالب سوم اشاره بهبا (او در آن    نش

ـاجره   یرشـنر بـا ک  از آنها به شایستگی قدردانی نشده در ایـن بـاره   گروهي  نامه وقایعدر دیدند  کههنرمندان  یرشده بود. سا مش
  .بروکه رسما منحل شددي گروه  درنتیجهو  کردند
بـا آنهـا در تمـام     يو او از هرگونـه همکـار   حـل نشـد   دي بروکـه با هنرمندان  یرشنرک ي مشکل رابطهبعد  يها سال در

مـن   يهنـر  تکامـل  در نقشـی هرگز  بروکهدي از آنجا که : «به صراحت نوشت 1919کرد. مثال در  يقاطعانه دور اش یزندگ
ـان ک  یندر هم.» است ییگو گزافه کارِ من ي یی درباره مقالهبه آنها در  یی ه هرگونه اشارهشتندا  یبـه پـرورش سـبک    یرشـنر زم

 ياز انـزوا  حسی نوظهـور نشان از  یگانهبازخود هاي انسان بااو  ینِبرل هاي یابانخ هاي ویژه صحنه بهو  داد یادامه م تر یشخص
  خالقانه دارند.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  11داوريِ پاریس
  )1913رنگ روغن روي بوم (

از  مدرن و نامتعارف یاربساست  یبرداشت قاشیِناین 
در  یشناخت اسطوره يها مضمون ینتر از محبوب یکی

ونو که ژو  ینروا،ونوس، م ینب یباییز ي هنر: مسابقه
 آن بود یروزشد و ونوس پ يداور یستوسط پار

کبود ییطال یبساش یک  جایزه(  ي ههسه ال یرشنر). 
ز امانندشان  جذاب و ماسک يها با چهره ار يمدرن شهر

مقابل پارارنا دخترش  دوستروي   یسینقش کرده که در 
 یرشنرخود ک یدکه شا خرامند می یزاسرارآمتاریک و 

 ينماد یطور سنت بهرا  یدست ي یینه. آههم ن یدباشد و شا
ه  ینهزم یناما در ا اند دانسته ینیغرور و خودباز   احساسب
 ینمدرن برل ينابسامانش در فضا يفرد یتاز هو یرشنرک

  اشاره دارد.نیز 

                                                                                                                                                                                              
11. Judgement of Paris 
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  سازي مجسمه
 بخشند و یم یکپارچگی یحابه طر فیگورهاسازند،  می فیگور یو طراح یخوب است که نقاش یلیخ«
 یـی  . هر تنـه بخش است لذت آید بیرون میدرخت  ي لحظه از درون تنه به که لحظه فیگور یک یدند

  .»اش آورد از آن بیرون یددر خود نهفته دارد فقط با فیگوري را
  1911 کیرشنر،

 140با خلق حـدود   اش یدر طول زندگ یرشنرک اند پرداخته این مسالهبه هنر کمتر  نگاران یختار اگرچه
 یقابـل تـوجه   سـهم  ي،فلزظروف هم کمی  تعداديمنزل و نقش برجسته و  یلوسا يمجسمه، تعداد

ا از یمبود مسـتق  ینبهتر شان در ساختناو که  گاهی یهبدون تک هاي یکره. پداردمدرن  يساز مجسمه در
کـه   دارنـد  یی شده یدهبا خشونت تراشآمیز و  اغراق يها فرم ها یکرهپ یناند. ا ه شدهتراشیددرخت  ي تنه

 یرشـنر ک یوياند. در اسـتود  شده ینقاش با خشونتو است  شان داده هاي چوب زیبایی دلپذیري به گره
رویشان ژست گرفتـه   که روبه یچوب هاي یکرهو پ ي انسان بدن برهنه ینب یرومندين يوگو اغلب گفت

  برقرار بود. بودند
  
  
  
 1913شده ( ، چوبِ نقاشی12رقصنده با پاي باالآورده(  

ادگار دگا  چون یهنرمندان ملیح حركمت یگورهايبا سنت ف و کج و معوج ي استیلیزه مجسمهاین 
آب ین. اسخت در تقابل است) 1917-1834( بود تا بر حالت  شدهر یتصو یاثر در اصل کامال 

  به آن بدهد. بدوي يکند و ظاهر یدومعوج رقصنده تاک کج
  

  ینبرل هاي خیابان
ـا و طراحـی   ها، چاپ ینقاش يدر سر و شد یدتشد یرشنرک يهنر فعالیت یکم یاز شروع جنگ جهان یشچند سال پ ـاي   ه ه

را  ینبـرل  ي جامعه یرآثار چشمگ ینا د.یرساند به اوج خود  اجرا شده 1915تا  1913 يها سال ینکه بش »گرد یابانخ« سترگ
یتـی  و خالق یـرا گ يها و با فرم کنند یم یمو عشاقشان ــ ترس») ها هرزه(« پوش روسپیان خوشو زنان ثروتمند تا  ردانــ از م

ـا  چهره«را  یشکارها یبعدها موضوع اصل یرشنر. کدنشو یم یزمتما پردازي زنده در رنگ » دوران مـا  يهـا  انسـان  یعصـب  يه
  .کنند یرا منعکس م »یرنجش ینکوچکتر«که  کرد یفتوص

ـا و گـردا     شـده  یرتصـو  یرشنرک یويفراوان، در استود یابانیظاهرا پس از مشاهدات خ »گرد یابانخ« هاي ینقاش انـد و ارن
از  یـک هر«کـه   کنـد  یاشاره م یشگاهنما ي هبرگزارکنندمدیران از  یکی رمن رزنتالنُاند.  کار بوده ینا ياو برا يها مدل یلینگش

فاجعـه   ي در آسـتانه کـه  انـد  بزرگ  یتختیدر پا پرخطر یزندگیک  ی ازاحساس یانگرب] هاآن[دارند...  یگانه یتیآثار شخص ینا
  ».است نبوده یندر آن زمان چن یگريد ییاروپا ینقاش یچکه ه ينحو به قرار دارد

  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                              
12. Dancer with a Raised Leg 
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  13خیابان فردریک
  )1914رنگ روغن روي بوم (

ي »گردها یابانخ« يسر هاي ینقاش ینتر از معروف کیی
است که در ابعاد  یکفردر یابانخاش  العاده اثر فوق کیرشنر

سه زنِ بیننده با  ینقاش ینبزرگ خلق شده. در ا
شود که به طرز  رو می روبهفاحشه) سه  ید(شا قامت یدهکش

تزیینی آراسته  يرندگان با پرهاپهمچون چشمگیري 
مایانه یشانپرها اند و شده اند. در  به هر طرف روانه خودن

پوش صف  از مردان ناشناس و خوش یفیپشت آنها رد
 ینیماش يها آنها آدم یو ته روح یاند که حالت ب بسته
ه  14يشهر  یصحنه تنش ینابه  یرشنر. کآورد یم یادرا ب

مردان و زنان با  يها فرم :ه استبخشید اروتیک یتغا به
     به هم و  وندر یمفرودر هم  یی یدهو ابهام سنج یگنگ

  .ندشبیه ا
  

  یچوب هاي چاپ باسمه
را از جنوب آلمان این سنت بود  را به وجد آورده وادر نورمبرگ  یمیقد یچوب يها باسمهکه  کیرشنر«

  »با خود آورد و آن را دوباره از سر گرفت.
  1913، دي بروکه ي نامه یعوقا کیرشنر،

  
ـاي  باسمه چاپاش به  عالقه تر اش از خطوط خشن شدن کارهاي کیرشنر و استفاده تر با گرافیکی  یوممـد کـه یـک    یچـوب  ه

 ریـتم کنـد و   یـا را اح یـک تکن یـن آلبرشت دورر موفق شد ا ي استادانه يها چاپ یرشد. او تحت تاث یدتجد ی بودآلمان یسنت
ـاپ  اکسپرسـیو قدرت  ي یفتهبدهد. او ش آنبه  ینینو ي خالقانه ـا  چ چهـار سـوارکار    ي یـژه مجموعـه  و دورر بـود (بـه   يه

                                                                                                                                                                                              
13. Friedrichstrasse  
14. urban automatons 
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ـ  یجـاد ا سـایه نور و  ینکه ب یديشد يها دورر از هاشور و کنتراست ي استفاده ي ) و از نحوهاش 15آخرالزمان سـود   کـرد  یم
ـ    وتیـک گ یکرنگارينقاشانه بدهد. هرچند که او گهگاه از پ یفیتیک یشها جست تا به چاپ فرهنـگ   کـرد  یآلمـان اقتبـاس م

ـا  یونیستاکسپرس یرسا يبرا ییالگوبه شده که  و ساده پرده بی یزباننیز با استفاده از خود را  16یريتصو واژگان  شـد تبـدیل   ه
  .وسعت بخشید

  
  
  
  
  
  
  

  17اش اشلمیل تنها در خانه
  )1915( زنی دورنگ ي چوبی رنگی با مرکب باسمه

 یترپ یبو غر یبداستان عجرنگیِ کیرشنر با نام چوبی  يها باسمه سترگ ي جموعهم
یرفروخت به تصو یطانرا به ش اش یهکه سارا  يترسناك از مرد یتیکه حکا 18یلماشل 

ملهم از  ي چوبیها باسمه یناوست. ا یکگراف يکارها یرومندتریناز جمله ن کشد یم
کام یداستان آن  یرشنرقرن نوزدهم نوشته شده و ک یلهستند که در اوا یسواز آلبرت فُن 
را در آنها  یرشنرک ینکها طرفهکرده است.  یفتوص »یدپارانوئ یک یداستان زندگ«را 

که دوران نقاهت  یهنگام 1915فرانکفورت در نوامبر  یکنزد یروان یشگاهآسا یک
اند که  طور پنداشته غالبا این. است خلق کرده گذراند یرا م یاختالل عصب یکپس از 

ین در برل یواقع یتموفق نبودو  یتنگدستاز حاصل  یدشد یافسردگیرشنر رنجور از ک
پ ي چهرهبا    .پنداري کرده است همذات یلاشلم یتررنجور 

  
  یکم یجنگ جهان

را  ینکارناوال خون یکاحساس  یشه. همیسترشد ن روبه مایگی یاز فشار جنگ و ب تر ینسنگ یزچ هیچ
 تا سرحد توانشده.  وارونه یزهواست و همه چ يرو یجهنتانگار که  کنم یحس مچنین . دهد یبه من م

 ییها هرزه یهرد. شبد یرا از هم م یزچ همه یانمایگیم هجوماست و  یهودهب یمکارها ي اما همه کنم یکار م
همه  ین. با ااز بین رفتهفردا  زنم ی که امروز میضرب قلم ینکوچکتر :بودم کرده ینقاش یام که زمان شده

از زمانه خلق کنم، به رغم  یريتصو حالی، یشانپر ینبه افکارم نظم ببخشم و با تمام ا کنم یم یهنوز سع
  است.این رسالت من  ینهاا ي همه

  1916نوشته،  دست کیرشنر،
  
بود. اخـتالل اعصـاب    یندر حال تکو رنجور و پرآشوبدر درونِ هنرمند  یتیبحران هو یندر برل يهنر هاي یترغم موفق به

اضـطراب عصـبی و تـرس از    بـود. در   یـده و ترس آن را د یاز شوم یبود که از آغاز با احساس الوقوع یباو حاصل جنگ قر

                                                                                                                                                                                              
15. Four Horsemen of the Apocalypse 
16. pictorial vocabulary 
17. Schlemihl Alone in his Room 
18. Peter Schlemihl’s Wondrous Story 
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  شد. یشترب ینبه قرص خواب و مرف یشو وابستگ 19بسینثا یدنبه نوش کردشروع  اینکه به جنگ فراخوانده شود
و در هـال اسـکان   بود) » يداوطلب اجبار«(او نام کرد  توپخانه  ثبت ي فرستندش به عنوان رانندهن نظام یادهبه پ ینکها براي

ـ   عذاب یاربس یشبرا يشد. خدمت سرباز داده ـ   یآور بـود و وقت در  یشـگاهی شـد او را در آسا  یعصـب  یدشـد  یبدچـار آس
بهبـود   یتشبه آنجا برگشت چراکه وضـع  یگرسال پس از آن او دو بار د یککردند. در طول  يبستر 20تانوس یما یگشتاینکون

ـان   نیمـه  یو روح یجسم يها عذاب از«نوشت:  یفلربه گوستاو ش 1916. در سپتامبر یافت ینم بـه جـز   از وقتـی کـه   ام و ج
  »ام. شناس قرار داده عصب یکتحت مراقبت اینجا خودم را  یستمن کاري یچکردن قادر به انجام ه نقاشی

  
  
  
  

  21یک سرباز پرتره به عنوان سلف
  )1915رنگ روغن روي بوم (

همینطور و است بشر  یتوضع در یريتصو ییها نگري ژرفدوره  یندر ا یرشنرک هاي رترهپ
موضوعات  ین. چنیکم یجنگ جهان ي در آستانه او ي خود شناسانه یهست یماحساس ب

چنانکه در اثر طلبید  میرا  یاالعاده گو فوق یروییننقاشی کردنِ  ،ي بغرنجی روانشناسانه
عنوان  سلفهولناك او  خودش را در  یرشنراثر ک ین. در ایدد توان یم سرباز یکپرتره به 

این اثر را کند.  ینقاش تواند ینم یک دستش بریده شده و که کند یمتصویر سرباز  یکلباس 
که  اند دانسته) 1889ونگوگ ( ي22شده بندي زخمپرتره با گوش  سلف الگوگرفته ازاغلب 

است.  کرده یدر کارگاهش نقاش یددر آن ونگوگ خودش را پس از آنکه گوشش را بر
بود حال آنکه ونگوگ واقعا خودش را  یلیتخ یرشنرکه قطع عضو ک ینجاست(تفاوت در ا
  بود.) ناقص کرده

  
  موخره

کـه   یسداووس در سوئ یکنزد یچوب یی به او کمک کردند تا به کلبه یکشدوستان نزد یرشنرک یشدن بحران روان تر یموخ با
ـا  جابـه  یـن طور مرتب تحت درمان بـود نقـل مکـان کنـد. ا     عمر به یانتا پادر آنجا  ـ  ییـري تغ ییج در موضـوعات  را  یاساس

او را بـر آن داشـت تـا بـه      یدجد یطمح کرد یم یپرشور نقاش یت. اگرچه همچنان با همان عصببه دنبال داشت هایش نقاشی
  کند. یاز کشاورزان آلپ را نقاش ییها درسدن صحنه یا ینبرل يِشهر يفضا يجا

ـان بازگ شود  با این اشتیاق که اهمیتش در سنت هنري زادگاهش به رسمیت شناخته یناز ا یشسال پ ده بـود.   شـته به آلم
ـ  یشبودند و مرتبا آثارش به نما کرده یدارياو را خر يهنر مدرن کارها یاصل يها موزه ي همه حاال دیگر بـه   یـن . اآمـد  یدرم

ـا  يتوسط نـاز  یرشنراثر ک 639. مجموعا یافت یانپا 1933در  ها يناز یدنشناخته شدن به هر حال با به قدرت رس یترسم  ه
 یشـگاه در  نما یـز ن ی. مـابق ي شـدند ورآ ها جمع از موزهسپس پیش از اینکه به فروش برسند یا نابود شوند شناخته و » طمنح«

ـ   يرو یشپ ي یندهآ: «یخترا در او برانگ یخودکش فکر ومد درآ یشبه نما 1937در سال  حطهنر من ـ  یارمـا بس اسـت...   یاهس
دردآور کـه رسـما از کشـورش طـرد      یـت واقع ینا با یروان یشکنندگ یبترک» هنر کنم. یرا قربان یمزندگ یداگر الزم باشد با

  کند. یاش در داووس با اسلحه خودکش کلبه یرونسال بعد ب یکشده بود باعث شد 
                                                                                                                                                                                              

19 .absinthe  (افسنطین یا خاراگوش=)گیاه انیسون گرفته می شود.  هم گفته می» جادوي سبز«به آن شود و  نوعی نوشیدنی با درصد باالي الکل که مستقیما از 
 ویژه در بین هنرمندان رایج بود. بیشتر در فرانسه و به مصرف آن در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم

20. Königstein im Taunus 
21. Self-Portrait as a Soldier 
22. Self-portrait with Bandaged Ear 


