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  یستچ یخو تار یه عکاس ینب یرابطه  یتماه
ــه ــ یکــایآمرعکاســی  یشــگاها ییبرپــا یدر روزهــا یــرز ی مقال ـــ ۲۰۱۳ ۱۹۶۰ ینالت  ۱۹از  ـ
هـ معـارص و در  یبـرا یـهکارت یـاددر بن ـــ ماه ۶به مدت حدود  ۲۰۱۴ یلآور ۶تا  ۲۰۱۳نوامرب
ا یپرسش ینآن نوشته شده است و ا یبررس مطرح کردن آن بود آثـار  یدر پ یشگاهبود که آن 
ا  یـا یگـذار بـه دمکراسـ یکتـاتوریهمچون د یمتنافر  یاسیس یها در بافت هدرآمده ک یشبه 

و  یخیتـار ینگـار  یعآنچه را که وقـا یکنند که ه گاه یمعلوم م آمده اند یدگردش به چپ پد
ن ما م یآشکار جلو  یستندش نا نگارانه قادر به انجام روزنامه یکارها   نشاند یچش

  
تنهـا ایـن قـاره را منبـع الهـامی  یی را همراهی کرده است که نه عکاسی معارص آمریکای التین رویدادهای بزرگ سیاسی

عی است.  برای آرمانشهر لیربترها کرده بلکه از سوی دیگر تجسم خودکامگی بوده است که مولد ستم و بی عدالتی اجت
) و ١٩٥٩انقـالب کوبـا ( ـــعکاسان آمریکای التین فراتـر از رویـدادهایی کـه تـاریخ را بـه نقـش و نشـان خـود آراسـتند 

انـد کـه  ی فرآیند گذاری رشکـت داشـته در خاطره ــ )١٩٨٠های  تا سال ١٩٦٠های  جنوب قاره (سالدیکتاتورهای نظامی 
یت عکاسانه یکی از بی قاره از رس گذرانده کشورهای شبه ر راه اند. در این عمل، ح هایی بوده است کـه جامعـه در  ش

عی و همچنین گسرتش شهرها را در  اختیار داشته تا سوژه تـرین  شهرنشـین«ها و تنوع قومی و فرهنگی، ستیزهای اجت
  .به چالش بکشد »٢ی جهان منطقه

 
 جرقه گرف

زمان طول کشـیدنش، بـین حادثـه و پیامـدهایش، بـین تـاریخ و خـاطره، عکاسـان روش  ی انجام عمل و مدت بین لحظه
ی یافتهیی برای دخالت در سپهر سیاسی و  تازه ی قطعی یک درنگ، یـک  اند لحظه ، بعضی خواسته١٩٥٩اند. از سال  ه

) و آلربتـو دیـاز معـروف بـه ٢٠٠٦ــ١٩٢٥( ٣ی عکاسان رسمی انقالب کوبـا، رائـول کـورالس گسست را بگیرند؛ این پروژه
 ٦بـا رسخپوسـتان یانومـامیبرزیلی که مـدتی ـ  سوییسی ٥) بود. دیگرانی مانند کلودیا آندوخار٢٠٠٢ـ١٩٢٨( ٤آلربتو کوردا

ی  انـد. همـین جوی شناخت عمیـق فرهنـگ کشورشـان بـودهو  زندگی کرد، در جست طـور فتوژورنالیسـم و عکاسـی هـ
ن دروازه پیـدا کـرده تـا بـه کـه ایـن منطقـه  استی توانی  دهنده گشایند و بازتاب های اصلی قاره را می ی ورود به گفت

عی مناطق دیگر  ی عمل بپوشاند. جهان جامه تخیالت سیاسی و اجت
هـا و ارتبـاطش را بـا تـاریخ ممکـن  پا کرده، تحلیل کاربردهای متنوع عکاسی، ویژگـی ایشگاهی که بنیاد کارتیه بر

ایشگاه نشان می می یت عکاسانه به مستند کردن فرآینـد گـذار جوامـع آمریکـای التـین  هدهد که چ سازد. این  طور ح
ی ی آمریکـایی در  اتفاق افتـادن ایـن دوران گـذار نیـز سـهیم اسـت. سـوزان سـونتاگ، نویسـندهشود، بلکه در  محدود 

ی دیدار رویداد  عکاسی فقط نتیجه«دهد:  شده را رشح می ارتباط میان کلیشه و رویداد عکاسی ی عکاسی دربارهکتابش، 
تـری حـق دخـالتش را در  با عکاس نیست؛ عمل عکاسی خود یک رویداد اسـت، رویـدادی کـه بـه روش هرچـه رسرضب
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ش یا جوری با آن برخورد کـردن کـه گـویی هـیچ اتفـاقی نیفتـاده، تاییـد ا گذرد، از آن خود کردن هرآنچه در اطرافش می

  .ی دخالت در تولید حافظه و دستکاری محتملش در آن استی از این منظر عمل عکاسی، گونه ٧»کند می
کند بایـد دیـده و  چیز را دگرگون می یی که همه جرقهآن جایی که های جهشی دارد،  حس زیس در دنیایی که تکانه

در این قاره گسرتده شده است، از وقتی کـه ژسـت کوبـایی موجـب گسـرتش آتـش  ١٩٦٠های  توضیح داده شود، از سال
جهـان ی دقیق تحویل یـک  ی ثبت لحظه عنوان وسیله فتوژورنالیسم به ،های چریکی انقالبی شد. به موازات تشکیل گروه

 ٨توان از عکاس مکزیکی نـاچو لـوپز به جهان دیگر رشد کرد. در میان گزارشگران عکاسی که در این دوران کار کردند می
ی  هـای تـاریخی را کـه در نظریـه ) نام بـرد. هـردو سـوژه١٩٩٠ـ١٩٢١( ٩یروس ) و عکاس برزیلی خوزه مده١٩٨٦ـ١٩٢٣(

بـه در طـول تـاریخ های دیگـر  ن شدند، مانند سیاهان، بومیان و گروهسیاسی آمریکای التین تبدیل به قهرمانان هویتی آ 
  .ثبت کردندشده  حاشیه رانده

 
ی گو میان فرمو  گفت  های ه
منـدان را بـه همچنین سال ١٩٦٠ های سال ی است که ه  هـای نـوِ  جوی راهو  سـوی جسـت های انقالب در رفتار و در ه

عی کشاند. اگر اید ولوژی انقالبی در بین جوانان حواریونی داشت، آمریکای التین همزمان ئهمخوان با گذار رسیع اجت
متـاثر  ـــ مدرنیزاسـیون رسمایـه داری ـــیافته از طرف ایاالت متحد  ی مرصفی گسرتش از ابداعات بازار در خدمت جامعه

ی ارتقا یافته است. عکاس بود. از این زمان به بعد تبلیغات جایی هرچه  مهمرت اشغال کرده که برای بعضی به فرمی ه
زیســتگاه مــردم کاراکــاس ) کــه بنیــاد کارتیــه اثــرش بــه نــام ١٩٣٤ی  ونزوئالیــی، پــائولو گاســپارینی (زاده ـــ ایتالیــایی

ی  م و تصویر را که منظـرهجا بودن  ) را ارائه کرده است، در این کارش طنز حاصل از افراط در همه١٩٦٨( ١٠مونته بلو
ری و ساکنان را به مرصف تشویق مـی ـایش مـی شهری را ترصف و مع گـذارد. عکاسـی گاسـپارینی کـه بـین  کنـد، بـه 

ونـه کار می )١٩٨٠ـ١٩٠٤وقتی با الخو کارپنتیه ( ١٩٦٥تا  ١٩٦١های  سال یـی اسـت از اسـتفاده از  کرد، در کوبا زیسته، 
  .های سیاسی که بر رس آنها ستیز وجود دارد بر پروژهعکاسی برای تاباندن نور 
نگـاهی  ١٩٧٠و  ١٩٦٠توان به این نکته اشاره کرد که در سـال هـای  های مضمونی عکاسی می فراتر از بعضی مزیت

ایشگاه  گو با دیگر شکلو  هایش برای گفت های این ه و ظرفیت به محدودیت ی وجود داشت.  عکاسی «های بیان ه
ایش میو  کار مشخص بر روی گفت »٢٠١٣-١٩٦٠ آمریکای التین هایی  گذارد. انتخاب عکس گو میان تصویر و م را به 

آیـد. ایـن منافـاتی بـا  جا مـی صورت انتقال واژه به تصویر و تصویر به قطعات نوشتاری است از همین شان به که ترکیب
) از آنـا ١٩٧٦( ٣هـای اولیـه  نقشهو  ١های اولیه  نقشههای دیگر متمرکزند ندارد، مانند کارهای  حضور آثاری که بر کنش

ی  ی نو را به چالش کشید و از زمره مرز میان ه سنتی و رسانه ١٩٧٠های  ) که در سال١٩٣٣ی  برزیلی (زاده ١١بال گایگر
  .پیشتازان ه ویدئو در برزیل شد

مند کلمبیایی، اِ  همین به ر خود را با عکاسی رشوع کرد و سپس برای ثبـت )، کا١٩٤٨(زاده ی  ١٢ر استودیلووِ ترتیب ه
ایش گذاش ساکنانش بـه طراحـی روی آورد. بنیـاد کارتیـه همچنـین تصـویری از  ١٣ی کالی کردن زندگی در حومه و به 

ایش گذاشته که در آن در جلوی تصویر دو نفر را می١٩٧٨-١٩٧٥( ١٤»آتش التین«رسی  بینیم کـه در شـهر جلـوی  ) به 
کننـد. ایـن آگهـی  روی مـی شـود دارنـد پیـاده که در یک هتـل برگـزار مـی »آتش التین«اتی برای شب جشن آگهی تبلیغ

  .گیرد حالت رهاکنندگی به خود می »آتش التین«پوره شده، به هدف خود دست نیافته و  پاره
یی کـه  های خونتا جنایتی ثابت از عکاسی همچون فرم مقاومت در برابر  ی پالستیک، با استفاده ی تجربه این دوره

در رسارس آمریکای التین دامن گسـرتده بـود همـراه اسـت. عکاسـی در کنـار هـ چریکـی  ١٩٧٠تا  ١٩٦٠های  بین سال
ی بـود)  به مسلحانهنامیدند، که هدفش دخالت در قدرت سیاسی نربد  (آنطور که آوانگاردهای آن دوره می روش کار ه

  .جوی انقالبی آزادیو  یی در خدمت جست تغییر دادن خود به وسیلهکارکردش افشای واپسگرایی بود با 
 

  وارونه کردن امر واقع
ایشگاه چاپ شده، عکسی از عکاس شـیلیایی، مارسـلو مونتسـینو ـامی ١٩٤٣(زاده ی  ١٥تصویری که روی آفیش  )، بـه 

روزمـره را در کشـوری زنـدانی بـه دهد: او بـیش از آنکـه بخواهـد زنـدگی  نقش فتوژورنالیسم را در این بافت نشان می
  .کند تصویر بکشد و آشکارش کند، در پی دگرگون کردن آن است. اینجا ژست انقالبی از نگاه دخرتی جوان عمل می
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ی خود به فاصله گـرف از نظـم نظـامی  نوبه رسد که به دارد و به نظر می نگه می »درست در هدف«این عمل عکاس را 

سازماندهی کردن توده برای آفریدن رشایـط اساسـی «کند:  مان می گذرد، دعوت جلویش می شده روی دیواری که از ثبت
ترتیب دوربـین عکاسـی از ابـزاری بـرای ثبـت رویـداد  این به »مبارزه و به کار انداخ پیرشفت سیاسی و سازمانی توده.

  .رساند ی ظهور می رود: ظرفیتش را برای تولید رویداد به منصه فراتر می
یرمـو  های نوین استفاده از تصویر عکاسانه انجامید. گـی روایت زندگی روزمره تحت نظام دیکتاتوری به روشمشکل 

ایشگاه  ١٩٧٣)، که پس از کودتای ١٩٩٥ـ١٩٤٠شیلیایی ( ١٦یزلراد ، بـا »٢٠١٣ــ١٩٦٠آمریکای التین، «به تبعید رفت، در 
  .چندین فتومونتاژ حضور دارد

بینـیم کـه نشسـته، امـا  تصویر مشهوری از خونتا گرفته کـه در آن آگوسـتو پینوشـه را مـی ١٩٧٠ی  او در اواخر دهه
ن رسمی متفاوت است در این عکـس وجـود دارد، پینوشـه بـه راه و روش واقعـی دیکتاتورهـا  عنارص تازه ای که با گفت

آورد کـه  هایی می با خودش میکروب دمکراسی«آورد:  قول از ژنرال شیلیایی را به یاد می لبخندی به لب دارد که این نقل
انـد  به گوید دمکراسی گاه اند. تعبیری هست که می اش بسته کمر به نابودی گاهی برای اینکه همچنان دمکراسـی بـاقی 

م خون دارد. ونهاد »نیاز به ح ویـژه شـعر را بـه  هبـ ،های دیگر بیـان بین عکاسی و شیوه وگوی گفتاز ی دیگری  یزلر 
  .گذارد ایش می

عـی جـای تـنش ، در بافت گذار به دمکراسی، تنش١٩٩٠و  ١٩٨٠های  در سال گیرنـد.  هـای سیاسـی را مـی های اجت
یل می کم عکاس کم طـور مثـال در مـورد  ی مردم عادی را به تصویر بکشـند. ایـن کوشـش بـه شوند زندگی روزمره ها مت

) دومـین عکـاس از ٢٠١٢ــ١٩٣١( ١٧یی رسجیـو الریـن) که پس از عکـاس شـیلیا١٩٤٤ی  سباستیائو سالگادو برزیلی (زاده
د، دیدنی است. سالگادو به دورتـرین منـاطق برزیـل و قـاره سـفر و امریکای التین بود که توانست وارد آژانس مگنوم ش

ی جویندگان طـال، رسا پـالدا یـا جنـبش کـارگران روسـتایی بـدون  نظیری تولید کرد مانند مجموعه های بی کرد و مجموعه
 .زمین

) و فکونـدو د ١٩٥٢ی  انداز شـهری، کـه لئونـورا ویکونیـای شـیلیایی (زاده ویژه چشم به ــانداز  عالقه به تغییر چشم
ـایش مـی١٩٥٤ی  ی آرژانتینی (زاده١٨زوویریا طـور عالقـه بـه تغییـر هویـت یـا  و همـین ـــ گذارنـد ) در کارهایشان به 
ی را پیش چشم می گرایی، گونه مرصف هـای  شـوند کـه در دهـه : این مضامین  وارد فضای خالقیتـی مـینهد ای ابداع ه
ای، ماننـد فراینـد بازگشـت بـه  هرچند مسائل مـرتبط بـا سیاسـت ملـی و قـاره .ربط داشتندکالن  تاریخِ  ی حوزه بهپیش 

هـای  پیامـدی رویـداد بـرایش نسـبت بـه  اند که لحظـه ای مادیت یافته ریگ دیکتاتورها، در آن عکاسی دمکراسی یا مرده
  .اند بعدی کمرت اهمیت داشته

 
  ای نو به سوی خاطره

مشهور آمریکای التین بود که با بـه قـدرت رسـیدن  »گردش به چپ«در ونزوئال، آغاز  ١٩٨٨انتخاب هوگو چاوز در سال 
آ در اکـوادور،  لوییز ایناسیو لوال داسـیلوا در برزیـل، نسـتور کیرشـ در آرژانتـین، اوو مـورالس در بولیـوی، رافائـل کـوره

ق ه و غیره ادامه یافت. در کشورهای بسیار این پدیـده موجـب اعـتالی سیاسـتی شـد کـه تحقیـئفرناندو لوگو در پاراگو 
ی  شمرد. عکاسی با ایجـاد پیونـدی میـان جامعـه ول دانس آنها را مجاز میئی جنایات دیکتاتورهای نظامی و مس درباره

یت از رها شدن حافظه فعلی و تجربه شت ی رسکوب به ح   .یی نو در آن دوره همت گ
مند مفهومی لئون فراری ی  وت کرد، پیموده، این رابطـهآیرس ف )، که امسال در بوئنوس٢٠١٣ـ١٩٢٠( ١٩مسیری که ه

مبـارزه بـود،  ـ هوادار ه ١٩٧٠های  دهد. او که در سال قوی بین ه و سیاست را در عکاسی آمریکای التین نشان می
فتومونتـاژی اسـت کـه  ،) حضـور دارد. ایـن اثـر١٩٩٥( )نونکـا مـاسدیگر نه هرگز! (در بنیاد کارتیه توسط کارش به نام 

اد ملی با هویـت نظـامی،  آرژانتینی در هم می ی معرفی یک فرماندهِ  تاتوری را با کلیشههای دیک داستان سال تند. این 
ایش مـی ی همچنان حارض طی می ی کشوری که راهش را با حمل کردن بار گذشته حافظه گـذارد. راه شخصـی  کند، به 

مندان دیگر برزیلی، نشان م فراری، به هـا، پیونـدی تـاریخی  رغـم تفـاوت دهد که بـه یویژه تبعید و تعهدش در کنار ه
هـای متنـوع مضـمونی و  ای خـط ارتبـاطی کـامال آمریکـای التینـی اسـت از میـان روش بخش گونه وجود دارد که هویت

  .شناسانه در عکاسی سیاسی زیبایی
  



rouZGar.com .............................................................................................................................   ۴/  ی عکاسی آمریکای التین تاریخچه  
  
  
  

  ها نوشت پی
 

1. Carolina Amaral de Aguiar 
2. "State of Latin America and Caribean Cities 2012", ONU-Habitat, Nairobi, 2012. 
3. Raul Corales 
4. Alberto Diaz, Korda 
5. Claudia Andujar 

٦ .Yanomami کنند. می، بومیانی که در جنگل آمازون در مرز بین برزیل و ونزوئال زندگی 
7. Susan Sontag, Sur la photographie, Christian Bourgois, 2008 (1er éd. 1979). 
8. Nacho Lopez 
9. José Medeiros 
10. Paolo Gasparini, El habitat de lo hombres..., Caracas, Bello Monte (1968). 
11. Anna Bella Geiger, Mapas Elementares I, Mapas Elementares III. 
12. Ever Astudillo 

ترین میزان رشد اقتصادی را در کلمبیـا  . کالی دومین شهر بزرگ کلمبیا بعد از بوگوتا پایتخت که پرشتاب١٣
  داشته است.

14. Latin Fire 
15. Marcelo Montecino 
16. Gillermo Deisler 
17. Sebastiao Salgado, Sergio Larin 
18. Leonora Vicuna, Facundo de Zuviria 
19. Leon Ferrari 


