Say

ət

sən

ncə

3: İ

Femiskop

تسا یتشز.

تسا یتشز زا رپ ناهج.

Füruğ Fərruxzadın
Ev Qaradır Filmi

Yaralarım ruhumu hissizləşdirdi..
Quşlarla dolu bir qəfəs kimi
həyatımız inilti ilə doludur.
Heç birimiz bilmirik ; nə qədər vaxtın qaldığını
Yığım vaxtı keçdi, yay artıq bitir
Və bir çarə tapa bilmədik.
Göyərçin kimi qışqırırıq ədalət
üçün
Amma heç kəs bizi eşitmir.
Və qaranlıqda, işığı gözləyirik.

1956-da gənc şair Füruğ Fərruxzad Almaniyada yaşayan məşhur
xanəndə, siyasi mühacir Fəridun Fərruxzada məktubunda ani
bir qərarla tozlu-torpaqlı Tehran küçələrinə geri qayıtmağa qərar
verdiyini açıqlayır. Hərbi xidmətçi ailəsində doğulmuş Fərruxzad
ailəsi və cəmiyyətin basqıcı mentalitetinə qarşı çıxaraq ilk dəfə
İran ədəbiyyat tarixində (Milani, “I Cannot Lie”, 2016) öz özünü
senzura etmədən açıq və cəsarətli bir şəkildə şeirlərində İranlı
qadının o günədək dilə gətirilməyən yaşantısını, qorxularını,
kədərini, başqa sözlə, ən dərin hiss, arzu və ehtiraslarını ifadə
edir. Bunun nəticəsində, yalnız cəmiyyət tərəfindən tədric olunaraq ailəsinin dəstəyini itirmir, həmçinin gənc yaşında evlənib,
həyata gətirdiyi yeganə oğlunun da vəkalətini itirir (Milani, Veils
& Words, 1992). Tənhalığa, böhtan və zəmini olmayan tənqidlərə
dirəniş göstərə bilməyən Fərruxzad Almaniyaya qardaşının
yanına gedir. Bir müddət sonra İrandakı səssiz xalqın və xususi
ilə qadınların səsinə səs vermək üçün doğma torpağına Tehrana
geri qayıdır (Önder, 2014).
1959-cu ildə İngiltərədə dil və kino təhsilini başa vurduqdan
sonra həm Gülistan film şirkəti ilə əməkdaşlıq edir, həm də
İranın Kuzistan bölgəsində çəkilən istər sənədli, istərsə də bədii
filmlərin ssenariləşdirilməsindən rejissorluğuna qədər fərqli vəzifələri həyata keçirir. 1962-ci ildə isə Cüzamlılar Dərnək rəhbəri
Dr. Racı Gülistan film şirkətinə cüzamlılar haqqında film ideyası
ilə gələndə Gülistan bu layihənin rəhbərliyini Füruğa təhvil verir
(Önder, 2014).
Füruğun ədəbi kamerası ilk öncə Rza şah tərəfindən təşviq
olunan məcburi sekulyarizmin və sonrasındakı fundamentalist
dəyərlərin yüksəlməsi arasında sıxışıb qalmış cəmiyyəti, burada
hökmranlıq edən ədalətsizliyi, içi çürümüş insanlığı və çarəsizliyi ekrana daşıyır. ” Ev qaradır” filmi dövrünün film sənayesi
siyasətinə uyğun olmayan İranın pessimist ve eybəcərliklərlə
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dolu bir görkəmini yaradır. Belə bir tablo hökümətin narazıçılığına
səbəb olduğu üçün film 1962-ci ildə ərsəyə gətirilməsinə baxmayaraq, İranda ictimai məkanlarda göstərilmir. Film sadəcə sənətlə
bağlı bir neçə tədbirdə, kinomatoqrafiya məktəbində və cüzamlılar
dərnəyində öz tamaşaçılarına qovuşur. Hətta on il sonra “Ev qaradır”a bir cavab niyətində hökümət sifarişi ilə “Ev aydınlıqdır” adlı
bir film çəkilir (Önder, 2014).
Beynəlxalq platformada isə bunun tam əksinə film bütün
zamanların ən yaxşı 10 sənədli filmi arasına daxil olur və bir neçə
kino müsabiqəsinin qalibi olur. Bundan başqa, əksər tarixçilər
İran Yeni Dalğa film hərəkatının “Ev qaradır” filmindən 7 il sonra
çəkilən “İnək” filmi ilə başladığını hesab edir. Filmin quruluşu, səs
və görüntün ahəngi və tamaşaçıya olan təsirini nəzərə aldıqda isə
“Ev qaradır” filmini bu hərəkatın sələfi olaraq qəbul edə bilərik.
Film qara bir ekranla başlayır. Xəbər tonunda oxunulan mətn
tamaşaçıya az sonra izləyəcəyi kadrlar haqqında xəbərdarlıq verir:

(Milani, 2016). Filmin təsirli və digərlərinə nəzərən bir neçə saniyə daha uzun çəkən kadrlarından biri isə cüzamlı, başı bağlı bir
qızın ehmallıca görünüşdə sağlam olan rəfiqəsinin saçlarını daramasıdır. Füruğun kamerası və qələmi ədalətdən yoxsul bu patriarxal cəmiyyətdəki qadınların susdurulması və cansız obyekt kimi
sahiblənilməsini vurğulayır. Burada o, şəxsi həyatında da olduğu
kimi bu ədalətsizliyin qadınlara yaşatdığı çətinliklər və əzabları dilə
gətirir.
Ah sən, belinə qədər uzanan saçların töküləndə,
qırmızı libaslar geyindiyin,
qızıldan daş-qaş taxdığın zamanları yaddan çıxar.
Gözlərinə sürmə çəkərdin,
özünü boş yerə gözəlləşdirərdin
Xatırla, çöldə tənha bir mahnı olduğunu,
Dostlarının sənə böhtan atdığını xatırla

تشز زا رپ ناهج
“Ev qaradır” filmi Füruğun səsindəki qəm və kədər sədaları
altında sadəcə cüzamxanada keçən həyatı deyil, bu ölkədəki bütün
kənara atılmış, yadlaşdırılmış, insan olaraq əhəmiyyət verilməmiş
fərdlərə həsr olunmus vizual bir poemadır. Maraqlısı da odur ki,
filmin çəkildiyi Bababağı cüzamxanası Təbrizdə yəni, İrandakı
etnik azlıqların yaşadığı Azərbaycan əyalətində yerləşir. İyirmi
dəqiqəlik bu həqiqət tamaşası hər kəsin bildiyi amma heç kəsin
etiraf etmədiyi dövrün İran reallığını göstərir. Füruğ və çəkiliş
komandası cüzamlıların həyatını və şəraitini sənədləşdirmək üçün
çəkiliş məkanında yalnız 12 gün qalır. Cüzamxanaya getdikləri ilk
gecə iki cüzamlının toyu baş verir və çəkiliş komandası İran cəmiyyəti üçün çox əhəmiyyətli olan bu hadisəni kameralara həkk edir
(Önder, 2014).
Füruğ gördüklərimiz və eşitdiklərimizi qarşılaşdıraraq güclü
bir ziddiyət yaradır. Filmin başlanğıcında oxu dərsi vaxtı çəkilən
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Bu dünyada eybəcərlik qıtlığı yoxdur.
Əgər insan buna gözünü bağlayırsa, o daha da artacaq.
Lakin insan problemləri həll edəndir.
Bu ekranda eybəcərliyin rəsmi təsvir ediləcək.
Bu əzabın təxəyyülünə heç bir yaşayan bəndə etina etməməlidir.

Bu eybəcərliyi silmək və qurbanları azad etmək bu filmi yaradanların ümidi və filmin əsas məqsədidir.
Film güzgüdə özünə baxan gənc qızın üstünə getdikcə yaxınlaşan bir planla açılır. Filmin davamında bir qadının gözlərinə
sürmə çəkməsi, başqalarının zərifcə uzun telli saçlarını daraması, kəsik-kəsik fraqmentlər və tez-tez dəyişən toy səhnələri
mövcuddur. Cüzam xronik bir xəstəlik olsa da irsi deyil və bu evdə
cüzamlıların sağlam uşaqları da digərləri kimi böyüməkdədir
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səhnələrdə şagirdlər xudaya onlara əllər, gözlər, ayaqlar verdiyi üçün şükr edir. Bu vaxt ilk öncə uşaqların xəstəliyə görə
eybəcərləşmiş, sıradan çıxmış üzvlərdə üstündə yaxın plan
səhnələri ekrana gəlir, sonra isə kamera yavaşca dərs otağını
ümumi çəkərək bütün sagirdləri görə biləcəyimiz bir şəkildə
otağın sonuna doğru yönəlir. wSəhnənin davamında Füruğ
soruşur:
Ey Tanrım, sənə cəhənnəmdə kim şükr edir?
Bu cəhənnəmdəki kimdir?

Filmdə yetkin qadınlar bəzənərkən, uşaqların qeydinə qalarkən
və ailələrinə yemək apararkən göstərilir. Fərruxzadın ölümündən
sonra çap olunan şeir kitabı da yetkin qadınların patriarxal
cəmiyyətdəki çətinliklərini vurğulayır : Soyuq fəslin başlanğıcına
inanaq. Burada Füruğ uşaqlığının sonu, qadınlığın başlanğıcına
və beləliklə, həyatının geri qalan hissəsində qadın olduğu üçün
onu gözləyən tənqid və çətinliklərə işarə edir (Hillmann, 1987).
Şair gələcəyə ümidsiz bir baxış sərgiləməklə yektinlik yaşına çatmış qadınların həyatında artıq sadəcə soyuq bir fəslin mövcudluğundan və bu fəslin yaratdığı çətinliklərdən danışır. Bu şeirlər
nə qədər qəmli olsa da, İrandakı qadınların səsinə səs verir və
onlara tənha olmadıqlarını göstərir.
Filmi müşayiət edən iki səs mövcuddur: birincisi, əsasən
televiziyada istifadə olunan şah hökuməti yönümlü media tərzində yazılmış bu mətni, cüzam və cüzamlılar haqqında bilinən
məlumatları oxuyan soyuqqanlı, etinasız kişi səsidir. İkincisi isə
Fərruxzadın özünün lirik bir tərzdə oxuduğu şeirlərdir.
Bundan başqa, İran kinomatoqrafiyası bədii və sənədli kardların mükəmməl ahəngini yaratdığı üçün dünya kino tarixində
əhəmiyyətli bir yer tutur. “Ev qaradır” filmi sənədli film olmasına

baxmayaraq, dərs otağındakı səhnələr qabaqcadan planlaşdırılır.
Poetik bir dil vasitəsi ilə yaradılan bu film tamaşaçısına qurulmuş səhnələrin real olduğuna inandırma gücünə sahibdir. Filmdə
çəkilən və üstündə dəyişiklik edilməmiş səhnələr tamaşaçılardagöstərilənlərin sorğulanması məcburiyyətində olmadan bir
etibarlılıq yaradır. Şah hökuməti yönümlü kişi səsi istifadə etməklə
Fərruxzad şah hökuməti yönümlü mətbuat vasitəsi ilə stereotiplər
yaratmasını qınayır. Bu səsin filmin poetik axışına müdaxiləsi
isə tamaşaçını sistemin əzici gücünə qarşı oyandırma vəzifəsini daşıyır. Beləliklə, Füruğun filmdə həm qurğu, həm real sənhələrindən istifadə etməsi, həm də yuxarıda qeyd edilən iki səsin
ziddiyyəti ilə iqtidarın fərqli olanlara qarşı basqıcı siyəsətini inkar
edilə bilinməyəcək hala gətirir.

تشز زا رپ ناهج
Dünyadakı yoxsulluq və zülmü gördüyüm üçün
Fırtına və borandan qaçışımı tezləşdirərdim
Bu dünya hamilədir, o haqsızlıq doğur.

تسا یتشز زا رپ ناهج.
Cüzamın xronik, yoluxucu və kasıblara mənsub olduğu
düşünüldüyü 1960-cı illərdə İranda cüzamxanaya getmək, orada
çəkiliş edib onları özlərindən biri kimi başa düşmək və sevmək
son dərəcə cəsarətli və insancıl bir nümunədir. Burada təmkinli,
etinasız bir kişi səsi ilə cüzam haqqında verilən məlumatlar olsa
da, cüzama lazımi diqqət yetirildiyində sağaldıla bilir və çarəsiz
bir xəstəlik olmadığı bir neçə dəfə vurğulanır. Beləliklə, Füruğ
izləyicilərində insaf, mərhəmət və insansevərlik hislərini oyandırmağa cəhd edərək, onları ədalətsizliyin bol olduğu bu dünyada,
haqsızlığın qarşısını almağa dəvət edir. Cüzamxanadakı insanların
məşğuliyyətləri, dərslər və şahidi olduğumuz toy da əslində cüzam-
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lıların gündəlik həyatının bu evin darvazasından kənarda yaşanan
həyatdan heç bir fərqi olmadığını göstərir.
Lakin, filmin son səhnəsində olduğu kimi cüzamlıların iri planda təsviri və “Ev qaradır” yazılı darvazaların onların üstünə qapanması, bu yadlaşdırılmanı kəskin bir şəkildə göstərir. Bu cəhətdən
o, evin cüzamlılar üçün həbsxana olduğu kimi, bu filmi də bütün
ölkənin yadlaşdırılmış fərdlər üçün bir məhbəs metaforu olaraq
düşünmək mümkündür.

İstinadlar:
-Önder, D. 2014. Bababağı Cüzamhanesi’nden Dünyaya Kapı Açan
El: Furuğ Ferruhzad, Kara Perde: İran Yönetmen Sineması Üzerine
Deneme Hüseyin Köse, İstanbul, Ayrıntı Yayınları
-Milani, F. 2016. “I Cannot Lie”: The Literary Biography and Unpublished Letters of Forugh Farrokhzad, LMEI, SOAS, Yarshater Lecture
Series in Persian Literature.
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Yayoi Kusamanın
Amerikan Dramı
Yayoi Kusama 1929-cu ildə Yaponiyanın Matsumoto
şəhərində, toxum və bitki tarlalarının sahibkarları
olan Kamon və Shigeru Kusama ailəsində doğulub.
Yayoi, əsasən zənginlərin təhsil aldığı, Kyoto Sənət
və Qabiliyyət məktəbində yapon klassik sənəti olan
Nihonga rəsm sənətini öyrənir. Yapon sənət dəsti xəttinə uyğun işləri bir neçə yerdə sərgilənir və
Yayoi tanınmağa başlayır. Lakin onun getdikcə üz
tutduğu avant-guard sənət üslubu (yapon dilində
gendai bijutsu [cénday bi: cútsu] sözün müstəqim
mənasında müasir sənət) Nihonga (yapon üslubu)
və yōga (qərb üslubu yağlı boya ilə rəsm sənəti)
stillərinə zidd idi (Munroe, 1989). Yayoini ilhamlandıran amerika abstrakt impressionizmi, sonrakı
illərdə isə performans sənəti Yaponyada layiqincə qiymətləndirilmirdi. Bundan ziyadə, Kusama ailəsində
dava-dalaş əksik olmurdu və bir çox hallarda qaib
olan atasına hirslənən anası, qəzəbini uşaqlarının
üstünə tökürdü. Nəticədə, həm məruz qaldığı ailə
daxili zorakılıq və mühafizəkar mentalitet, həm də
Yaponiyanın konservativ sənət icması onun 1957-ci
ildə Nyu Yorka köçməsinə səbəb olur. Yaponiyanı
tərk etmə qərarı Yayoini çərçəvələşdirən, boğan
cəmiyyətdən bir növ qaçış və xilas olma istəyi idi
(Munroe, 1989; Heather Lenz, 2018).

Yayoi Kusama-nın ilk rəsm işləri.
Amerikaya köçməzdən əvvəl, Yayoi Yaponiyada daha əvvəl sərgilədiyi 2000-nə yaxın rəsm əsərini çay kənarında yandırır və daha
yaxşı rəsmlər ərsəyə gətirəcəyinə özunə söz verir.
1957-ci ildə ilk öncə Vaşınqtona sonra isə Nyu Yorka köçən Yayoinin
sənət icmasında öz yerini tapması o qədər də asan olmadı. İkinci
dünya savaşından sonrakı Nyu York mühitində və amerika sənət icmasında yapon mənşəli qadın sənətkar olan Yayoi iki-qat yadlaşmaya
məruz qalırdı. Yaponiyanın ikinci dünya müharibəsindən məğlub bir
ölkə olaraq çıxması və Amerikanın Yaponiyanı demokratlaşdırmaq
və ölkədəki militarizmin qabağını almaq məqsədiylə öz qoşunlarını
ölkəyə yeritməsi 1960-cı illərdə xatirələrdən heç də silinməmişdi.
Yayoi israrla öz işlərini və sənətini tanıtmağa çalışsa da, o illərdəki
amerikan feminist dalğası üçüncü dünya ölkələrindən gələnlərin
haqlarının müdafiəsini gündəliklərinə əlavə etməyə tələsmirdi. Həm
də, amerikan sənət icması kişilərin diqqət mərkəzində olduğu bir
icma idi və burada, əsasən kişi sənətkarlar və onların işlərini müzakirə edən sənət tənqidçiləri yer alırdı (Bourgeois, 1994; Yamamura,
2008). Yayoinin yaratdığı minlərlə fallusla örtülü yumşaq heykəllər
jurnalistlər tərəfindən onun seksə bağlılığı və şöhrət qazanma istəyi
ilə əlaqələndirilirdi. Yapon mediasında isə o, pozğun, ədəbsiz və skandal şahzadəsi olaraq təsvir edilirdi (Munroe, 1989). Lakın Yayoi bunun,
uşaqlıqda atasının saysız cinsi əlaqələrinə şahid olması, onların
yaratdığı qorxu və dəhşətin nəticəsi olduğunu vurğulayır. O deyir ki,
seks ona ədəbsiz və murdar bir şey olaraq öyrədilib. Seks obyekti olan
fallusu dəfələrlə təkrarlayaraq ondan yumşaq heykəllər hazırlaması
və onu gülünc vəziyyətə qoyması isə Yayoinin seksə qarşı olan ikrah
hissi və penisə qarşı qorxusu ilə savaşma üslubudur (Manatakis,
2008).
1964-1966-cı illərdə o, Driving İmage Show (Sövq edici təsvir
tamaşası) adlı bir neçə obyekt və instalyasiya ərsəyə gətirir. İlk
dəfə Gastellane Qalereyasında, divarların içindəki bütün məişət
əşyalarınının minlərlə fallusla örtülmüş mətbəx, qonaq və geyim
otağını sərgiləyir. O, burada kiçik makaronlarla dizayn olunmuş

çılpaq qadın manekeni yerləşdirir. Bu quraşdırmanın Sex-Obsession,
Food-Obsession, Compulsion Furniture, Repetitive Vision, Macaroni
Room (Seks Mübtəlalığı, Yemək Mübtəlalığı, Mebel məcburiyyəti,
Təkrarlanan Görüntü, Makaron Otağı) adlı fərqli növləri də sonrakı
illərdə Nyu York və Avropada sərgilənir. Beləliklə, o, həm insan üçün
zəruri qida növü olan yeməyi, xüsusən makaronu və bunun amerika
cəmiyyətindəki kütləvi istehlakını təndiq edir, həm də qadının məişət
və seksual diskursu içində qısılıb qalmasını, təkrarlanan falluslarla isə onun seks obyekti olaraq görülməsini vurğulayır (Yamamura,
2008). O, cisimləri çoxaldaraq sadəcə öz qorxusunun öhdəsindən
gəlmir, eyni zamanda 1960-da rəğbət qazanmağa başlayan anti-istehlakçı (anti-consumerism) düşüncəylə kəsişən, hər şeyi və hər kəsi
dayanmadan istehlak edən cəmiyyəti tərənnüm edir.
Yayoi memuarlarında çiçək tarlasında yaşadığı bir travmadan bəhs
edərək, güllərin hər yeri doldurduğunu və onun üstünə yayılaraq onu
boğduğunu, məhv elədiyini ifadə edir. Güllər onun sənətində dünyanı
qərq edən nöqtələrə çevrilir və əsərlərinin büyük bir hissəsini təşkil
edir. Yayoi həyatını iflic edən bu xəstəliklərin tamamiylə fərqindədi.
Bir müsahibəsində özünü sənətkar olaraq görmədiyini və uşaqlıqdan
gələn xəstəliyinin sağalması üçün sənətlə məşğul olduğunu vurğulayır (Munroe, 1989). Dəyişkən ruh halları mental bir pozuntu kimi
təyin edildiyində, bu narahatlığın qarşısını almaq üçün insanların
özləri haqqında danışmaları, onlara zərurət qarşısında qaldıqda
mənəvi və tibbi yardımın göstərilə bilinməsi, onları başa düşmək
üçün yaşadıqları sıxıntıları ətraflı şəkildə təsvir etmələri tövsiyyə
edilir.
Kusama, çəkdiyi əzablara güc gəlmək üçün onu qorxudan cisimləri və müxtəlif ölçülü dairələri sonsuz sayda təkrarlayır və bu
təkrarlamaların nəticəsi olaraq, özünə qaçmağa, gizlənməyə məhəl
qoymadan qorxuları ilə üz-üzə gəlir. Yaşadığı dəhşəti başqalarına
göstərmək üçün o, sadəcə daima təkrarlanan naxışlardan ibarət
tabloları deyil, eyni zamanda, 1960-ci illərdə environment [envayroment] adlanan üç bölgülü instalyasiya yaradaraq tamaşaçılarını öz
dünyasına qərq edir. Türkiyəli filosof Sevgi İyi ethos anlayışının (antik
yunancadan tərcümədə ədət-ənənə mənasını daşıyan və fəlsəfənin

bir qolu olan Etika fənninin əsəslandığı anlayış. Etika elmi bir sahə
olaraq, şüurlu və məqsədli davranış və düşüncənin eləcə də, insanlar
və diğər varlıqlar arasındaki münasibəti təyin edən dəyərlər birliyidir)
insanın sığındığı məkan olduğunu vurğulayır (Iyi, 2011). Yayoinin
işlərini digərlərindən fərqləndirən cəhət, instalyasiyaların içində
özünün yer almasıdır. Başqa sözlə o, tamaşaçılarına sadəcə dünyanın
necə qavradığını göstərmir, sözün əsl mənasında onları öz dünyasına
dəvət edərək, əsərləri vasitəsilə dialoq qurmağa çalışır. O bildirir ki,
hallusinasiyaları bütün dünyanı zəbt edərək onu və gördüyü hər şeyi
içinə alaraq yox edirdi. 1960-cı illərin ikinci yarısında o, çılpaq insan
bədənlərinə nöqtələr çəkərək Obliteration, Self-Obliteration (Ləğv
etmə, Özünü-silmə) adlı bir neçə happening təşkil edir (performans
sənətinin bir qolu olaraq, izləyicinin reaksiyasını içinə daxil edən canlı aksiya, performans, hadisə və durum sənətidir. Bu sənət axını stabil
deyil: izləyicisi dəyişdikcə hər dəfə yeni bir hadisə yaranır. Happening-lər ənənəvi sənət anlayışlarına qarşıdurma göstərərək, insanlarda
mövcud olan dünyagörüşünü qıran, yeni hadisələrlə cərəyan edir).
Hər yeri nöqtələrlə örtərək, Kusama, insanın təbiət üzərindəki üstünlüyünü yox edir, onu təbiətin bir parçasına çevirir. Çılpaqlıq, onun
seksual qorxusuna qarşı özünü-müdafiə üsulu olmaqla yanaşı Vyetnam müharibəsi və Çexoslovakiyaya yeridilən qoşunlara qarşı sənət
vasitəsilə edilən kütləvi etiraz idi. Çılpaqlıq kapitalizmə, burjuaziya
mədəniyyətinə qarşı bir etiraz forması idi. Eləcə də, Yayoi gözəl və aciz
insan bədənlərini öldürməməyə və ölümə təşviq etməməyə səsləyirdi (Kulik, 2014). Beləliklə o gizlənməyə və yaxud nələrisə gizlətməyə məhəl qoymadan, insanları bir-birinin acizliyini və eyniliyini
görməyə, ünsiyyət qurmağa təşviq edirdi.
Kusamanın Amerikada ərsəyə gətirdiyi bir çox sənət əsəri müasir sənət tarixinin ilklərindəndir. Lakin o, qadın olduğu üçün sənətə
gətirdiyi yeniliklər və əsərləri layiqincə dəyər görmür. 1962-ci ilin
mart ayında Claes Oldenburg və Andy Warholun da sərgiləndiyi Green
Qalereyasında Yayoinin Accumulation #1 and #2 (Akkumulyasiya #1
və #2) adlı yumşaq falluslarla örtülü kreslo və divan əsərləri sərgilənir.
Həmin ilin sentyabrında isə Claes Oldenburgu məşhur edən, sənət
tarixində “ilk dəfə” yumşaq materialların istifadə edildiyi heykəllər

seriyası ortaya çıxır (Yamamura, 2008). Oldenburg və ailəsi Kusamanın bu əsərlərin yaranmasına təsirini inkar etsə də, Kusamanın
söylədiyi kimi, Oldenburgun sərgisi zamanı onun həyat yoldaşı heç
bir səbəb bildirmədən Kusamadan üzr istəyir. Həmçinin, onun Aggregation: One Thousand Boat Show (Hisslərin birləşməsi: Min gəmi
tamaşası) adlı, minlərlə fallusla örtülü gəmi və bu gəminin 999 dənə
rəsminin divar kağızı olaraq sərgiləndiyi əsəri ilk dəfə 1963-cı ilin
dekabrında Gertrude Stein qalereyasında göstərilir. Sərgiyə gələn Warhol onun əsərini çox bəyəndiyini deyir və 3 il sonra Warholun təkrarlanan inək rəsmlərindən ibarət Cow Wallpaper (İnək Divar kağızı)
əsəri ortaya çıxır. 1965-ci ildə Phalli’s Field/Floor Show (Fallus sahəsi/
Döşəmə tamaşası) (məkanın yeri normadan bir neçə dəfə böyük
olan yumşaq penislərlə doldurulur), 1966-cı ildə isə Kusama’s Peep
Show (Kusamanın Orğun tamaşası) adlanan amerikan müasir sənət
tarixində ilk dəfə çoxsaylı güzgülərin bir araya gətirilməsi ilə ucsuz
bucaqsız məkanlar yaradaraq, Kusama insanlara sonsuzluğun vizual
nümunəsini göstərir. 1966-cı ilin sonlarına doğru Lukas Samaras
Kusamanın ideyasını aşkar şəkildə oğurlayaraq Mirror Room (Güzgü
otağı) əsərini Pace Qalereyasında sərgiləyir. Kusamanın işləri mediada yetərincə işıqlandırılmasa da Samarasın instalyasiyası sərgiləndiyi
qalereyanın məşhurluğu hesabına böyük səs salır. Gördüyü işlərin kişi
sənətçilər tərəfindən təkrarlanaraq onlara şöhrət gətirməsi Kusamada ağır travma yaradaraq, əsəb pozğunluğundan əziyyət çəkməsinə
gətirib çıxarır. Nəticədə o, ikincisini 1962-ci ildə Oldenburg sərgisindən sonra olmaqla, üç dəfə intihara cəhd edir (Yamamura, 2008).
15 il ərzində patriarxal, bəzən irqçi, bəzən seksist, bəzən isə ağ aristokratlara qarşı apardığı mübarizədən yorularaq, həm mənəvi, həm
də yaradıcılıq baxımından tamamilə tükənmiş, dağılmış bir halda
Yaponiyaya qayıdır. Lakin çətinliklər burada da bitmir və o, etibarını
eləcə də, sənət icmasındakı layiq olduğu yeri qazanmaq üçün sıfırdan başlamalı olur. Mühafizəkar yapon cəmiyyəti onu qəbul etmir,
ruhi xəstəliyi isə daha da ağırlaşır. Bu zaman, o, Yaponiyada ilk olaraq
sənət terapiyasından istifadə edilən psixiatriya xəstəxanalarından
birində yaşamağa başlayır. O yaşadığı çətinliklərə və əziyyət çəkdiyi
psixi xəstəliyə baxmayaraq, sənət karyerasını Yaponiyada yenidən

qurmağa başlayır. Günümüzdə sərgilərinin tamaşaçı sayı beş milyona çatdığından, o dünyada ən çox maraq və rəğbət qazanan sənətkar
sayılır. Kusama bu gün də xəstəxanada yaşamağa və işləməyə davam
edir. Xəstəxanadan 200 metrlik məsafədə isə onun sənət işlərini əsrəyə gətirdiyi emalatxanası yerləşir (Heather Lenz, 2018).
Bu gün sənəti öz vaxtında yetərincə qiymətləndirilməməsinə
baxmayaraq, Yayoinin bu tarixə gətirdiyi yeniliklərsiz düşünmək
imkansızdır. Onun ruhu ölkədəki basqıcı rejimin savaş strategiyaları və bu rejimin balaca nümünəsi olan yapon ailə strukturunun
mühafizakarlığı ilə zəhərlənir. Patriarxal rejimin çöküşünü həm ölkə
olaraq, həm də öz ailəsi vasitəsiylə yaşayan Yayoi daha liberal və azadlıqlar diyarına, Amerikaya gedir. O burada heç nəyin təsvir edildiyi
kimi olmadığı və bir daha qadın olduğu üçün yaratdığı şah əsərlərin
daim ikinci dərəcəli olacağını başa düşür. Yalnız qarşılaşdığı çətinliklər özünü və sənətini şübhə altına qoymaq üçün bir səbəb deyil.
Həm özünün yaşadığı millət və gender, həm də LGBT-nin yaşadıqları
ayrıseçkiliyi işiqlandırmaq üçün o, əsərlərinin də ortaq ideyası olan,
insanları, cinsi, milli və sosial fərqliliklərini bir kənara buraxaraq
bəşəriyyətin bir parçası olduqlarını görməyə səsləyir. Yayoinin sənət
əsərlərində mövcud olan 1960-lardakı fallik ünsürların çoxaltması
vaxt keçdikçə yerini əşya və canlıları nöqtələrin örtməsiylə əvəzolunur. Beləliklə, onun sənəti kişi-əsaslı düşüncə və seks simvolu
olan fallus qorxusunun təsvirindən dünyada var olma təcrübəsinə
doğru təkamül edir. Media tərəfindən təyin edilən rol modellərin
mənimsənməsinin əvəzinə eqonun ləğv olunması və bəşəriyətlə
birləşməni sənəti vasitəsiylə təsvir edən Yayoi sülhün ən böyük
təhrikçilərindən birinə çevrilir.
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Qadın kimdir? Onun varlığı və ya ölümü nə qədər vacibdir? O, lazım
olduğunda yanımızda olan və işimiz qurtaranda kənara atdığımız
bir ət parçasıdır? O, eşitmək istəmədiyimiz vızıltı, yoxsa görmək
istəmədiyimiz kölgədir? O var? Cinsi istəyimizi tətmin edən əşya,
varlığını çox hiss etdirməyəcək, amma bizdən asılılığı ilə də eqomuzu
şişirdəcək bir obyektdən başqa qadın nədir, kimdir?
Kuba əsilli sənətkar Ana Mendieta, qısa və unudulmaz karyerası
ərzində öz hiddətli və poetik sənət əsərlərində bu və bunun kimi
digər sualları ünvanlayaraq qadının cəmiyyətdəki yerini və əhəmiyyətini sorğu-sual edirdi. Mendieta Amerikada 1970-ci illərdə fəaliyyət göstərən rəngli (ağ irqə mənsub olmayan) qadın sənətkar olaraq
təkcəüçüncü dünya ölkələrindən olan qadınların məruz qaldığı
vecsizliyi işıqlandırmaqla kifayətlənmir, o illərdə xüsusən ağ amerikalı və avropalı qadınların haqlarını müdafiə edən amerikan feminist
hərəkatının fəaliyyətini də aşkar şəkildətəndiq edirdi.
1958-ci ildə aristokrat Kuba ailəsində anadan olan Ana Mendietanın
atası İgnacio Mendieta bir çox orta sinif ailələri kimi, Castronun
Bastista hökumətinə qarşı savaşını dəstəkləyir. Lakin qatı katolik olan
İgnacio Castro-nun anti-katolik təşviqatıyla razılaşabilmir və əks-inqilabi aksiyaların təşkilində yer alır. Deyilənə görə, Ananın atası “Donuzlar Körfəzi” əməliyyatına qoşulur, lakin Castro və silahlı-inqilabi
Kuba qoşunları bu hərəkatı məğlub edir və digər əks-inqilabçılar
kimi, İgnacio da azadlıqdan məhrum edilir. 1961-ci ilin sentyabrında
yəhudi, katolik və protestant xeyriyyəçilərin CIA-la (Mərkəzi Kəşfiyyat
İdarəsi) əməkdaşlığı nəticəsində Peter Pan əməliyyatı (Operación
Pedro Pan) gerçəkləşir. Bu əməliyyat sayəsində xeyriyyəçilər Ana
və bacısı Raquel də daxil olmaqla 14 min kubalı uşağı məxfi yollarla
Mayami ştatına gətirirlər (Michael Rush, 2018).
Sürgün və başqalıq
Doğma evindən uzaq düşməsi Mendietanın ruhunda dərin izlər
buraxır və onun sənət dəsti-xəttini də bu qəriblik hissi təyin edir. O,
əsərlərində həm yeni evi - Amerika və doğma evi – Kuba ilə arasında
yaşadığı qürbət və qəribliktəcrübəsini, həm də Amerikada qadın və etnik başqası olaraq yaşadığı yadlaşmanın gətirdiyi qəribliyi işiqlandırır.
Edward Said-in (2001) sürgünlə bağlı aşağıdakı qeydi Mendieta üçün

də keçərlidir:
Sürgün, qəribə olsa da xəyal edilməsi cəlbedici, yaşanması isə
heybətlidir. O, insan övladı və doğma məkan, insan və evinin arasında
yaranan icbari sağalmaz bir yaradır: onun yaşatdığı bu zəruri kədərə
isə qalib gəlmək mümkün deyil.
Sürgün şəxsiyyət və mənliyinin formalaşmasında zəruri olan ev,
doğma məkan təcrübəsini qırmaqla birlikdə insana geriyə dönmək
seçimi vermədən yeni evi yaradan, təyin edən bir məcburiyyətdir.
Yaşadığı qürbət təcrübəsi və Kubaya olan bitməyən həsrəti, Mendietanın sənət əsərlərində qoparıldığı mədəniyyəti, o mədəniyyətin
bir parçası olan qadın-təbiət münasibətini, eləcə də, öz şəxsiyyətini mütəmadi olaraq sorğu-sual etməsinə səbəb olur. Onun qürbəti
yeni evi, evi isə qürbətdir. Başqa sözlə, iki ev arasında qısılıb qalan
sənətkar, öz varlığını, qadınlığını və mədəni irsini araşdıraraq uzaq
düşdüyü evinin, mənliyinin axtarışına çıxır və onlara sənəti vasitəsilə
qovuşmağa çalışır.
O, ilkin təhsilini sənət tarixi və rəsmxətt sahələrində başa çatdırdıqdan sonra 1972-ci ildə Iowa Universitetində Hans Bender
tərəfindən təzəcə qurulmuş intermedia proqramına yazılır. Bu proqram tələbələrin o dövrdə təzahür edən video art, performans, body
art və digər müasir sənətlərin əhəmiyyəti, funksiyası, həmçinin,
məqsədlərini tədqiq və tətbiq etmələri üçün yaradılmışdı (Julia P.
Herzberg, 1998). Mendieta proqramda iştirakı zamanı Vito Acconchi, Nam June Paik və Bruce Nauman kimi bədən və fərqli media
vasitələri ilə işləyən sənətçilərlə tanış olur və performans, fotoqrafiya, video kimi mediumlardan istifadə edərək ilk incəsənət eksperimentlərini həyata keçirir (Michael Rush, 2018).
Mendieta ilk tədqiqatlarını başqalıq (otherness) mövzusunda aparsa da, karyerasının sonrakı mərhələsində həm Vyana aksionizminə,
həm də Afro-Kuba dinlərindən biri olan Santeria dininə və bu ikisinin
ortaq nöqtəsi olan qurban vermə rituallarına meyil salaraq bədən,
torpaq, insan və təbiət arasındakı münasibət ətrafında mütaliə edir.
Mendietanın işlərində başqalıq araşdırması həm digər cinsə sahib
olmaq, yəni kişi olmaq nədir, həm də başqa yaşayan varlıq olmaq,
yəni heyvan olmaq nədir sualı ilə ilk dəfə təzahür edir. O, Adsız (Sifət

Saç Transplantı) 1972 (Untitled (Facial Hair Transplant) ) işində sinif
yoldaşının bığından istifadə edərək özünə bığ düzəldir, Adsız (Sifət
Kosmetik Variasiyaları) 1972- orij: (Untitled (Facial Cosmetic Variations)), əsərində isə öz görünüşünü parik, kosmetika və naylon kalqotka ilə dəyişdirərək ənənəvi qadın gözəlliyini və gender prototiplərini
sual altına qoyur.
Iowa universitetində Mendieta Michail Kempenin Latın Amerika
əsərlərinə istinadən “Primitiv sənətə giriş” dərsini alır və Meksikada
arxeoloji qazıntılar aparan Thomas Charlto-nun ustad dərslərinə girir.
O, ilk dəfə intermedia proqramı çərçivəsində Meksikaya bir neçə dəfə
səfər edir və orada qədim Mesoamerika xalqlarının müasir dövrdə
həyatları ilə paralel, həm də mədəniyyət və ənənələrini öyrənir. Bu
coğrafiyadakı kosmik balansı yaradan, həyat verən qadın tanrılara
inanıldığından, keçmişini araşdıran Mendieta bu inanclardan təsirlənərək onların rituallarına və simvolikalarına (quş, tanrıça və s.)
öz əsərlərində yer verir. Sənətinin ana xətti olan Quş (Bird) və Siluetlər
(Silouettas) seriyaları sürgünün onun həyatında buraxdığı yaraları bir
növ müalicə etmə təşəbbüsüdür. Bu iki seriya həm Santeria dininə,
həm də mərkəzi Meksikada yaşayan Aztek xalqının tanrılarına və
adətlərinə istinadən, yaşam və ölüm arasında daimi döngünü, bədən
və yerləqeyri-sosial əlaqəni tərənnüm edir (Gloria Moure, 1996). O,
şüur halları arasındakı keçid vasitəsilə yaranan varlıq, ölüm, insan
təbiəti və yerin ahəngini əsərlərində canlandırmaq üçün araşdırdığı
Mesoamerika ənənələrinin ayrılmaz bir parçası olan lələklər, güllər və
qandan istifadə edir.
Mendietanın əsərlərini başa düşmək üçün Mesoamerika mədəniyyətinə müraciət etməkdə fayda var. Aztek mədəniyyətinin hava,
külək və bilik tanrısı, Quetzalcoatl, lələkli ilan, göy və yer dünyaları,
varlığın halları, yaşam və ölüm arasında keçidlər edə bilən bir tanrıdır. Kolumb öncəsi Teotihuacan sivilizasiyasının UcaTeotihuacan
tanrıçası isə Azteklərin cinsəlik rəmzi və sevgi tanrıçası Xochiquetzalin sələfidir. İlan-qadın olaraq təsvir edilən, UcaTeotihuacan ölülər
dünyası, qaranlıq, yer kürəsi, su və müharibə tanrıçasıdır (Miguel
Leon-Portilla, 1980). Mendieta, Quş transformasiyası, 1972 (Bird Transformation, 1972) əsərində bir qadın modelinin cinsi orqanı xaricində

bütün bədənini lələklə örtür. Morfik canlı, quş və insan varlıq halları
arasında bir keçidi təmsil etsə də, cinsəllik bu əsərdə hər iki dünyaya
aid, varlığın təbii, ayrılmazbir hissəsini təşkil edir. Mendieta, Okean
Quşu (Yuyulma), 1974 (Ocean Bird (Washup)) əsərində çılpaq bədənini lələklərlə örtərək suda uzanır. Adsız , 1974 (Qan və Lələklər) Untitled (Blood and Feathers) filmində isə üstünə heyvan qanını tökərək
bədənini lələklərlə bürüyür (Gloria Moure, 1996). Quş obrazı, yuxarıda
sıralanan bütün tanrıçalar kimi iki dünyanın arasında səyahət edən,
tükənməz enerjiyə və gücə sahibdir. Fəqət o, həyatın olduğu qədər
ölümün də daşıyıcısıdır, çünki biri olmadan digərini düşünmək
mümkünsüzdür. İstismarın böyük bir rol oynadığı kapitalist dünyada,
bir əşyaya çevrilmiş insan həm təbiət, həm də ölümdən/yaşamdan
uzaq düşməkdədir. Mendieta, bədənini deformasiyaya tabe tutaraq,
başqa hallara keçid yaradaraq, başqasını öz dərisi altında təcrübə
edərək başqasına yeni bir bədəndə var olma potensialı verir. Başqası
mənliyinə başqa bir bədəndə qovuşur və həyatı yenidən təcrübə edir.
Qan Mendieta üçün yaradılış bəxş edən bir möcüzə, həyat döngüsünü
yeniləyən bir ünsürdür. O, digər müsahibəsində qan barəsində bu
fikirlərini əlavə edir.
Məncə o [qan], çox güclü möcüzəvi bir məfhumdur. Mən onu mənfi güc kimi görmürəm (…) Kişilər konseptual sənəti sevirdilər və çox
təmiz işlər görürdülər (Ana Mendieta; Jonh Perrault, 2015).
Sənətçi, qadın bədəninə xas olan menstruasiyanın kirlənmişliklə
assosiasiyasına qarşı bolluq və yeni həyatı göstərir. Utanılan, rədd
edilənin, cəmiyyət tərəfindən dəyərsizləşdirilmiş qadın bədəninə
ilahiliyi geri qaytararaq onun yaşam mənbəyi olduğu vurğulayır.
Bundan başqa, Mesoamerika mifologiyasında qan, həyat bəxş edən
bir enerjini və yaşamı təmsil edir. Bu mifologiyaya əsasən, yuxarıda
sıraladığımız tanrılar insanlığı yaratmaq üçün öz bədənlərini və qanlarını istifadə edir. İnsanlar isə bunun qarşılığında dünyada kosmik balansın yaranması üçün qurban vermə ritualını gerçəkləşdirir
(Miguel Leon-Portilla, 1980). Mendieta Siluetlər, (Silouettas) seriyası
Yaguldan rəsm, 1973 (Image from Yagul) əsəri ilə başlayır. O, müqəddəs Yagul şəhərciyində çılpaq bədənin üstünü çiçəklərlə örtərək
qədim bir qəbirdə uzanır. Burada güllər torpağın özünü yeniləmə,

dəyişmə gücünə istinad edərkən, eyni zamanda, cinsəllik amilinə də
dönüşməkdədirlər. Rəvayətə görə, onlar Xochiquetzalin cinsi orqanından qoparılan hissəciklərdən əmələ gələn, həyat və cansızlıq arasında
bir portal simvoludur. Yaguldan rəsm əsərində Mendieta çiçəklər tək
dünyalararası portal yaradan qadın bədənini, torpağın məhsuldarlığıi
ilə birləşdirir və onu müqəddəsliyin bir parçası edir. O, Adsız (Siluetlər
Seriyası, Mexico), 1974 (Untitiled (Silouettas Series, Mexico), əsərində
isə öz bədəninin üstünə heyvan qanı tökərək qanlı siluetini yerə həkk
edir (Gloria Moure, 1996). Torpağın xatırlama gücünü vurğulayaraq,
o, bu əsərinin davamında yaratdığı işlərdə bədəndən imtina edərək,
diqqətini qadın bədəninin buraxdığı izlər üstündə cəmləşdirir. İzin
itkini, torpağın isə yaşamı təmsil etdiyi bu əsərlərdə qadın bədəninin
silueti ilə oradakı varoluşunu gücləndirərək Mendieta qadına bir növ
müqəddəslik cəhətini şamil edir. Torpaqda buraxılan qan, təbiətindən uzaqlaşmış insanın ilahi olanla qovuşması və bu birləşmənin
davamında bədənin yenidən yaşamla dolmasına görə bir növ minnətdarlıq ritualıdır. Mendieta bu və bənzəri əsərlərinə earth/body works
(yer/bədən işləri) adını verir və seriyanı Meksika və Kubada yerləşən
qədim kiçik şəhərlərin daşlarına bəzən öz siluetlərini həkk edərək,
bəzən isə müqəddəs tanrıça rəsmlərinə bənzər oyuqlar yaradaraq
davam edir (Ana Mendieta, 1982).
Maraqlısı odur ki, orta sinif-burjua ailəsində böyüyən Mendieta-nın
Kubasında Santeria dini qulluqçu və aşağı gəlirli, bir sözlə proletar
kəsimə aid bir inanc idi (Ana Mendieta; Jonh Perrault, 2015). Santeria
dinində mövcud olan insan və ana torpaq münasibəti Mendietaya
güclü təsir bağışlasa da, bu dinin, cəmiyyətin nəzərindən kənar, varlı
təbəqəyə nisbətən “dəyərsiz” olan insanlara məxsus olması Mendietanın başqalıq tədqiqatını gücləndirən amillərdən biridir. Mendieta
bilinən, amma görünməyi rədd edilən alt təbəqə insanlarını, heyvanları və başqası olan qadının cəmiyyətdəkidəyərsizliyini vurğulayır.
Mesoamerika ibtidaimədəniyyətlərin rituallarına əsaslanan Mendietanın işləri mistik olduqları qədər, qadının cəmiyyətdə seksual bir
cisim olaraq görülməsini, bir əşya dəyərini almasını və bu cəmiyyətin
qadının yaşadığı şiddət və zorakılığa etinasız yanaşmasını tənqid
edir. Charles Merewetherin (2000) də vurğuladığı kimi, təbiət və

ölüm arasındakı münasibətin formalaşmasında əsas amil olan qadın
şiddət subyekti olmaqla birlikdə, cəmiyyətdən kənar, sürgün halında
nümayiş olunur. Qadına qarşı törədilən şiddətə etinasızlıq müasir
dünyada qadının cəmiyyətdəki mövqeyi və dəyərinin, rituallardakı
işlədiyi müqəddəs rol xaricində, əslində, onlardan heç də uzaq olmadığını göstərir.
Mendieta gəldiyi torpağa, qoparıldığı mədəniyyətə daha yaxın
olmaq üçün Latın Amerika dinləri və ənənələrindən istifadə edərək
həm qadın və torpaq arasında ələqəni, həm də qadının cəmiyyətdəki
yeri və qadın cinayətləri kimi aktual məsələləri öz əsərlərində yenidən
işıqlandırır. Beləcə, bir tərəfdən, həsrətin mütəmadi məmnuniyyəti
ilə o, dinməz olan sürgün hissini yatızdırır və sənət əsərinin icrası
müddətində köklərinə, uzaq qalmış mədəniyyətinə bir az da yaxınlaşır. Digər tərəfdən isə, o, təkcəsürgünlə yerindən edilmişliyi deyil,
media tərəfindən idarə edilən sinfi, siyasi və mədəni ayrı-seçkiliyi
əsərlərində sual edir. Lakin sürgün sənətkar üçün xilas olunacaq bir
vəziyyət deyil, əksinə, onun varlığı yeni əsərlərin ərsəyə gəlməsinə,
Mendietanın ifadəsiylə desək, bir möcüzənin ortaya çıxmasına səbəb
olan amildir. Mendietanın əsərlərində istifadə edilən qan ünsürü isə
Latın Amerika mədəniyyətlərinə istinad olduğu qədər, qadın ölümlərinə qarşı olan sükunətin də müzakirəsində vacib bir rol oynayır.
Kapitalist sistem tərəfindən qadına mənsub edilmiş rollar, qadın
gözəlliyi və cinsəlliyi ətrafında mütaliə yaratmaq üçün o, başlarda
fərqli cisimlərdən istifadə edərək bədənini deformasiyaya tabe tutur,
sonra isə əsərlərindən qadın bədənini çıxararaq, onu, sadəcə, bir siluet, bir iz olaraq işləyir. Nəticədə, o, bədənin modernləşmə və müasir
sivilizasiyalarla birlikdə əhilləşdirilmiş, təbiətdən uzaqlaşmış və əsir
düşmüş bir mexanizmə çevrilməsini tənqid edir və izləyicilərini bu
dəyişimə qarşı şüurlu olmağa çağırır.
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Musiqi tarixində
naməlum sima Fanny Mendelssohn

“Musiqi Felix üçün
peşə olacaq, sənin üçün
isə ancaq həyatının
ornamenti… musiqi
heç zaman həyatının
əsası ola bilməyəcək və
olmamalıdır da”-Abraham Mendelssohn qızı
Fannyy-ə məktubunda
yazırdı.

SOVET MƏKTUB
DOSTLARI

1945-1991-ci illərdə Sovet İttifaqında qadınlar
üçün xüsusi bir jurnal dərc olunurdu. Sovet Qadını
(«Советская женщина») adlanan bu jurnal 148
ölkəyə ixrac olunurdu və jurnalın xüsusi özəlliklərindən biri dəstəklədiyi məktub dostu şəbəkəsi
idi. Jurnalın fərqli ölkələrdəki oxucularından ibarət
şəbəkə sayəsində əsasən ABŞ və İngiltərədən
qadınlar Sovet İttifaqı ölkələrindən olan qadınlarla
məktub mübadiləsi apara bilirdilər. Məktublarda
onlar bir-birlərinin həyatları barədə öyrənir, ortaq
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problemlərini dilə gətirir və hətta digər yerli jurnalları
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dınla bir qrup Sovet qadını arasındakı yazışmanı təsvir edir. Qeyd etməliyəm ki, Sovet personajları jurnalın üz qabığına çəkilmiş həqiqi qadınlara əsaslanır.
Bundan əlavə, jurnalın redaktorunun 1950-ci illərdə
Nina Popova olması da doğrudur.

əvəz olunur və ev şəraitində çəkilməyə başlayır.
İkinci Dünya Müharibəsindən sonra jurnalın moda
bölməsi daha çox əhəmiyyət qazandı. İstehlakçı

bəyənməyə başlayır. Ancaq, jurnal dəbi olduqca çox

şəbəkisinin sosial funksiyasını sizə daha izah etmək

Bu xəyali məktublar Amerikadan Patrisiya adlı qa-

qabığına çəkilən müstəqil qadınlar ana obrazları ilə

qəşəng və rəngarəng üslubları ilə tanış olub onları

üz qabıqları tapmağa nail oldum. Məktub dostu

sulu olan məktubları oxuya bilərsiniz.

heyəti şübhələri aradan qadırmaq üçün jurnalın üz

di ki, məktublar sayəsində Sovet qadınları Qərbin

jurnalın bəzi yarımçıq nüsxələrini və çoxlu sayda

ola biləcək aşağıdakı yazdığım yarı təxəyyül məh-

qədər də inandırıcı gəlmirdi. Bu səbəbdən redaksiya

qarşı çıxdı. Bundan əlavə, redaksiya heyəti bilir-

Bu jurnalı araşdırdığım dövr ərzində arxivlərdən

hissələrindən istifadə edərək jurnal üçün səciyyəvi

olmaqla birgə qayğıkeş ana olmağın mümkünlüyü o

edən “kişi” Sovet qadınlarının stereotipik imicinə

qadın cəlb etmək məqsədilə jurnalda dərc olunurdu.

və təsvir etmək məqsədilə, jurnalın əldə etdiyim

Qərbdəki qələm dostlarına Sovetdəki tam ştat işçi

simvoluna çevrildi. Jurnal, Qərb mətbuatında davam

larının bir qismi məktub dostu şəbəkəsinə daha çox

Jurnalımıza abunə olduğunuz və
məktub dostu tapmağınız üçün sorğu
göndərdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Bizə ünvanladığınız sualları cavablandırmaq üçün sizə jurnalımızın
əvvəlki nüsxələrinin üz qabığında
gördüyünüz Sovet qadınlarından bir
neçəsinin cavablarını göndərirəm.

etdiyini vurğulamaq idi.

orta təbəqənin artması ilə moda ölkədə milli bərpa

da mübadilə edirdilər. Sonradan onların yazışma-

Hörmətli Patrisiya,

gətirərək Sovet İttifaqının çoxmillətliliyi necə qəbul
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mərkəzə qoymağa çalışıb, Sovet qadınlarını ölkədə
əlçatmaz geyimdə təsvir etdikcə, yerli auditoriyanın
rəğbətini itirirdi. Həm yerli, həm də xarici fərqli oxucu
kütlələrini və hədəflərini tarazlaşdırma vəzifəsi
jurnalın fəaliyyətinin sonrakı illərində daim problem
olaraq qaldı.
Qərbdəki məktub dostlarından gələn şərhlər jurnalın xarici oxucu seqmentinin maraqlarına daha
yaxşı cavab vermək məqsədilə istifadə edildiyi
üçün qələm şəbəkəsi jurnalın məzmununun formalaşmasında çox böyük rol oynayıb. Sovet qadınının

1957-ci ildə jurnalın redaktoru Nina Popova, jurnalda

qələm şəbəkəsini əsasən Sovet İttifaqının beynəlx-

hökumətin həyata keçirdiyi yeni siyasət sayəsində

alq profilini formalaşdırmaq üçün bir geosiyasi vasitə

Sovet İttifaqının əvvəllər inkişaf etməmiş respub-

kimi də görmək olar. Bundan əlavə, Qərb müttəfiqləri

likalarında qadınların qazandığı azadlıq və səlahi-

ilə Sovet İttifaqı arasındakı münasibətlərin pisləşdiyi

yyətlərinin təsvir edilməyini təklif edir. Bu qərarda

bir dövrdə jurnal qadınlara mədəni ayrılıqlar və milli

digər məqsəd də Sovet İttifaqının inkişaf etməmiş

sərhədləri aşaraq bir-biri ilə yazışmaq üçün diploma-

bölgələrindən olan qadınları diqqət mərkəzinə

tik məkan rolunu da oynamışdır.
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