
آثار هنری مش��هور جه��ان هر كدام سرنوش��ت و 
داس��تاني مختص به خود را دارند اما نقاشي موناليزا یا 
همان لبخند جيوكوندو اثر لئوناردو داوینچي نابغه هنر 
رنسانس شاید از سایر آثار داستاني جالب  توجه تر باشد. 
یك قرن از دزدیده شدن این نقاشي رازآميز مي گذرد اما 
داستان این س��رقت بزرگ هنري هنوز كه هنوز است، 

مي تواند خواندني باشد.
نام سارق: »ویچنزو پروجيا« یك ميهن پرست دوآتشه 
كه حاضر است جان خود و حيثيت داشته و نداشته اش را 

براي ایتاليا به باد دهد.
مكان: »موزه لوور پاریس« بزرگ ترین گنجينه هنري، 

تاریخي و باستاني جهان
زمان: تابستان سال 1911

ویچنزو ميهن پرست به خوبي مي داند كه چنين اقدام 
خطرناكي را در دس��تور كار خود قرار داده. نفس اش در 
سينه حبس شد. وي در یكي از سالن هاي لوور در تاریكي 
ش��ب پنهان شده است و به صداي رفت و آمد نگهبانان 
گوش مي دهد. او به خوبي 400 س��الن و اتاق كاخ لوور 
را مي شناس��د. 400 اتاقي كه تنها توسط 200 نگهبان 
محافظت مي شود. خود را براي دستگيرشدن نيز آماده 
كرده: »اگر دستگير شوم، خواهم گفت كارمند شركتي 
هستم كه با لوور براي خدمات نظافتي قرارداد بسته.« اما 
اگر با شي مسروقه به دام بيفتد چه؟ هيچ. نقشه او برمال 
خواهد شد. شناخت و آگاهي ویچنزو از سابقه كار او در 
لوور ناشي مي شد. وي در كل هشت ماه به عنوان كارگر 
ارشد و یك بسته بندي كننده درجه یك آثار ارزشمند لوور 
مشغول كار ش��د. یك دوره چهارماهه در سال 1907 و 
س��پس چهار ماه دیگر در 1910. به این ترتيب س��ارق 
موناليزا از تمام��ي زوایاي لوور یادداش��ت برداري كرده 
بود. س��اعت ح��دود 7:15 دقيقه صب��ح وقتي ویچنزو 
 مطمئن مي ش��ود كس��ي در گراند گالري و س��الن كره 
)Salon Carre( نيست، به سرعت از یك اتاق كوچك 

بيرون مي آید و به سمت 
مقص��د نهایي م��ي رود. 
سالن كره ميزبان قدیمي 
آثاري از رافائل، تس��ين، 
رامبران��د،  آی��ك،  وان 
بالسكز و بسياري دیگر 
است اما هدف فقط یك 
تابلوست: »موناليزا«، ولي 
دليل این اقدام فوق العاده 
چه  ویچنزو  خطرن��اك 
بود؟ احساس��ات شدید 
ميهن پرستانه و شنيدن 
ی��ك داس��تان از غارت 
آثار هنري ایتاليا توسط 

ناپلئون بناپارت پادش��اه فرانسه بين سال هاي 1792 تا 
1797. همه چيز داستان صحت داشت به  جز یك نكته 
مهم: »موناليزا توسط ناپلئون دزدیده نشده بود.« و این 
را ویچنزو نمي دانست. ناپلئون با ایتاليایي ها شرط كرده 
بود كه اگر آثار هنري ایتاليا را صاحب شود، از گلوله باران 
ش��هرهاي مهم كش��ور دست بر خواهد داش��ت. بنا به 
اسنادي كه توسط نازي ها در فرانسه كشف شد، حدود 
س��ه چهارم آثار ایتاليایي موزه لوور همان غنيمت هاي 
ناپلئون از كشورگشایي هایش بوده. البته چنانچه گفته 

شد به  جز موناليزا آن هم دليلي واضح داشت.
لئوناردو آخرین س��ال هاي زندگي خود را در فرانسه 
و نزد فرانس��واي اول پادش��اه آن زمان فرانسه گذرانده و 
بسيار مورد احترام دربار فرانسه قرار گرفت. فرانسوا پس از 
مرگ لئوناردو در 1519 ميالدي چند تابلو استاد فقيد را 
از مباشر و دستيار داوینچي خرید، از جمله محبوب ترین 
اثر او كه به اعتقاد خود هنرمند هيچ گاه نتوانسته بود آن را 
به اتمام رساند. از آن پس تابلو موناليزا به عنوان بخشي از 
ميراث سلطنتي فرانسه بر یكي از دیوارهاي قصر باشكوه 

فونتن بلو آویخته و پس 
از چندي به لوور منتقل 
شد. لوور كاخ سلطنتي 
فرانسه كه ناپلئون نيز به 
رسم دیرینه در آن اقامت 
داش��ت. دره��اي ل��وور 
بعدها با نام موزه ناپلئون 
روي عموم گشوده شد 
اما ویچنزو ميهن پرست 
ای��ن  از  هيچ ك��دام  از 
جزیي��ات تاریخي خبر 
نداشت. در ذهن او تنها 
مي گذش��ت؛  چيز  یك 
بازگردان��دن موناليزا به 
ایتالي��ا. ماموریتي كه خود براي خ��ود تعریف كرده بود. 
ویچنزو روبه روی تابلو ایستاده بود. به سرعت آن را از دیوار 
برداش��ت و سنگيني تابلو را حس كرد. جنس تابلو نه از 
پارچه، بلكه از نوعي چوب درخت تبریزي )Popiar(  بود 
همراه با قابي س��نگين. تابلو را روي زمين گذاشت و به 
سرعت مشغول بازكردن بست هاي قاب شد و سپس تابلو 
را با پارچه و كاغذي هر دو س��فيدرنگ بسته بندي كرد. 
نيمي از عمليات به پایان رس��يده بود، از پله هاي بخش 
خدمات پایين رفت و به تاالر ابوالهول )Sphinx( رسيد، 
از اینجا مي توانست به تاالر ویسكونتي و خارج از موزه راه 
پيدا كند اما آخرین در قفل بود! چه مي توانس��ت انجام 
دهد؟ سریعا به این نتيجه رسيد كه باید خود را به عنوان 
كارگر شركت خدماتي معرفي و با خونسردي نگهبان را 
متقاعد به بازكردن در كند. لباس كار مخصوص موزه نيز 
به او كمك بزرگي مي كند. با صداي بلند گفت: »نگهبان 
در را باز كن« سر و كله نگهبان پيدا شد. وي به هيچ وجه 
به ویچنزو مشكوك نشد و به سرعت در را براي او باز كرد. 
 Quaide Louvre ه��واي تازه صبح و دیدن خياب��ان

جان تازه اي به بدن سراپا لرزان ویچنزو دميد و اینچنين 
در بيس��ت ویكم آگوست 1911 مهم ترین سرقت هنري 

تاریخ به وقوع پيوست.
خبر س��رقت به واقع مانند بمب در پاریس، فرانسه 
و س��پس اروپا منفجر ش��د. حمالت آغاز ش��ده بود و 
دولت فرانس��ه مورد سرزنش و تمس��خر رسانه هاي آن 
زمان قرار گرفت. این نخس��تين س��رقت هنري بود كه 
ابعادي بين المللي پيدا كرد و تمامي مطبوعات اروپایي 
و آمریكایي به داستان، توجه ویژه اي نشان دادند. مقامات 
پلي��س پاریس و مس��ووالن لوور اعالم كردن��د كه آثار 
انگشت ویچنزو در بس��ياري از نقاط موزه و به خصوص 
روي قاب تابلوي موناليزا كشف شده كه این به یافتن تابلو 

كمك خواهد  كرد.
حدود دو س��ال هيچ اثر و خبري از موناليزا و سارق 
آن به گوش نرس��يد تا  اینكه در 1913 ویچنزو با یك 
خری��دار آثار هنري و عتيقه تماس مي گي��رد: »آلفردو 
گ��ري« و از او مي خواهد تا كمك كند موناليزا به موزه 
اوفيتزي )Uffizi(  فلورانس منتقل ش��ود. جالب  توجه 
اینكه ویچنزو هيچ پول��ي را مطالبه نمي كرد، این اقدام 
ب��راي او صرف��ا یك وظيف��ه ملي و ميهني ب��ود. اما به 
مسووالن موزه فلورانس گفته بود به دليل فقر و بيكاري 
اگر كمكي كوچكي به وي شود، سپاس گزار خواهد بود 
وقتي پليس فلورانس وي را در هتلي دستگير كرد. هيچ 
مقاومت و واكنش تندي نشان نداد چون خود را گناهكار 
نمي دانس��ت و در دادگاه ني��ز  بر حقوق ملت ایتاليا كه 

توسط ناپلئون پایمال شده پافشاري كرد.
همين امر باعث شد ویچنزو نزد افكار عمومي ایتاليا 
تبدیل به چهره اي محبوب، رمانتيك و ميهن پرست شود. 
قاضي دادگاه نظر به حس شدید ميهن پرستي و صحت 
گفت��ار و رفتار ویچنزو پروجيا وي را به 380 روز حبس 
محكوم كرد. ویچنزو در طول دوره محكوميت به نقاشي 
كردن پرداخت اما طولي نكش��يد كه دادگاه تجدیدنظر 
حك��م را به هفت ماه كاه��ش داد و تابلو موناليزا قبل از 
عودت به موزه لوور در چندین موزه ایتاليایي به نمایش 
عموم گذاشته شد تا مردم ایتاليا یكي از زیباترین شمایل 

كشور خود و جهان را از نزدیك مشاهده كنند.
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کرباس خاکستریمکعب سفید

كره جنوبي در راه انتخاب استادان ایران و جهان 

تازيانه زدن بر اسب بيمار

موزه هنرهاي معاصر هفته گذش��ته با ارس��ال  �
نمابري به رس��انه ها اعالم كرد:»كميته سازماندهي 
نخبگان یا اس��اتيد جهاني« تح��ت حمایت وزارت 
امور خارجه كره جنوبي، اقدام به معرفي و شناسایي 
هنرمندان پيشكسوت ایراني در رشته هاي مختلف 
هنرهاي تجسمي جهت انتخاب اساتيد جهاني سال 
2011 كرده است.« بر پایه این خبر، شش هنرمند 
ایراني از س��وي این كميته به عنوان استادان جهاني 
انتخاب شدند. در وهله اول، شنيدن این خبر مي تواند 
براي ایراني ها خوش��ایند باش��د اما با كمي دقت در 

محتواي آن، نكات دیگري استنتاج مي شود. 

به گفته مس��ووالن تجس��مي، تاكنون 180 1  
هنرمند به عنوان »استاد جهاني« از 56 كشور 
دنيا از س��وي این كميته انتخاب شده و از آنها جهت 
حضور در جش��نواره هاي فرهنگ��ي دعوت به عمل 
آمده است كه از ایران عباس جمال پور و محمدباقر 
آقاميري در رش��ته نگارگري، افش��ين شاهرودي در 
رشته عكاسي، فرشيد مثقالي و قباد شيوا در رشته 
گرافيك و محمد سلحشور در رشته خوشنویسي به 
عنوان استادان جهاني انتخاب شده اند كه گواهينامه 
آن��ان براي اعطا به این هنرمن��دان به موزه هنرهاي 
معاصر تهران ارسال شده است. در بخش دیگر نمابر 
موزه هنرهاي معاصر آمده: »این نمایندگي با هدف 
معرفي و شناس��ایي جوانب مختل��ف فرهنگ هاي 
جهان��ي و با برگ��زاري برنامه ه��اي متنوع فرهنگي 
و جش��نواره 2011 با حضور هنرمن��دان و نخبگان 
فرهنگي و هنري سایر كشورها در شهر سئول اقدام 
به معرفي و دعوت از هنرمندان رشته هاي مختلف به 
خصوص هنرمندان هنرهاي تجسمي كرده است.« 
ضمن احترام به اساتيدي كه از سوي موزه هنرهاي 
معاصر به كميته مزبور معرفي شده اند، این پرسش 
مطرح مي ش��ود كه آیا اقدام موزه در معرفي ش��ش 
هنرمند فوق الذكر، توهين به س��ایر اس��اتيد ایراني 

نيست؟ آیا امثال محسن وزیري مقدم، پرویز تناولي، 
محمد احصایي، حسين زنده رودي، صادق تبریزي، 
غالمحسين اميرخاني، نورالدین زرین كلك، اسرافيل 
شيرچي، غالمحسين نامي، آیدین آغداشلو، ابراهيم 
حقيقي، محمود فرش��چيان، ص��ادق بریراني، پرویز 
كالنت��ري، علي اكبر صادقي و ده ه��ا هنرمند دیگر، 
»استاد« نيستند؟ موزه بر چه اساسي این هنرمندان 
را انتخ��اب كرده؟ آی��ا این مركز، ب��ه نظرخواهي از 
انجمن هاي مختلف تجسمي و اهالي هنر دست زده یا 
این انتخاب هم، از همان قسم انتخاب هاي مصلحتي 
و یك سویه اس��ت؟ مساله تعجب برانگيز دیگر، عدم 
توجه به هنرمندان زن ایران است. به راستي جایگاه 
زنان هنرمند ایراني در كجاي این فهرست است؟ آیا 
نگاه مردساالرانه دست اندركاران تجسمي باید موجب 
نادیده انگاش��تن نام هنرمندان بزرگ��ي چون ایران 
درودي، منير ش��اهرودي، منصوره حس��يني، گيزال 
وارگا س��ينایي، پروانه اعتمادي، فرح اصولي، فریده 

الشایي و چندین و چند هنرمند زن دیگر شود؟! 

بس��يارند كميته هاي بي یا با نام و نشاني كه 2  
همه س��اله اق��دام به جم��ع آوري اطالعات 
هنرمندان و نویس��ندگان رش��ته هاي مختلف براي 
انتخاب برترین ها مي كنند. راي و نظر كميته اي بي نام 
و نش��ان تحت عنوان »كميته سازماندهي نخبگان 
یا اساتيد جهاني« چه ارزش��ي براي مركز هنرهاي 
تجسمي دارد؟ این كميته زیر نظر و حمایت وزارت 
امور خارجه كره جنوبي فعاليت مي كند و نه وزارت 
فرهن��گ و هنر كره یا حتي یك نهاد فرهنگي دیگر 
این كش��ور. طبيعي اس��ت كه قض��اوت این كميته 
نمي تواند هنري باشد؛ چرا كه خواه ناخواه تحت تاثير 
مناسبات دیپلماتيك و سياسي است، نه هنري. با این 
حال اگر نام شش هنرمند ایراني در فهرست »استاد 
جهاني«- عنواني نسبي و مناقشه برانگيز- قرار نگيرد، 
به معناي آن اس��ت كه در ایران یك استاد هنر هم 

وجود ندارد؟! 

اقدامات دو، سه س��ال اخي��ر مركز هنرهاي 3  
تجس��مي به تازیان��ه زدن بر اس��بي بيمار 
مي ماند. این مركز، فضاي تجسمي را دو قطبي كرده 
و ظاه��را موزه هنرهاي معاصر حلق��ه پيوند عده اي 
خاص ش��ده كه با مدیر این مركز همسو و هم فكر 
هستند. در تمام دو ساالنه ها و نمایشگاه ها، مدام نام 
چن��د نفر خاص به عنوان داور، دبير و هيات انتخاب 
تكرار مي ش��ود و عمال انجمن ها به فراموشي سپرده 
شده اند. این امر كيفيت دوساالنه ها را تنزل بخشيده و 
به چند پارگي در فضاي هنري كشور انجاميده است. 
پيكر هنرهاي تجسمي در داخل، روز به روز نحيف تر 
از قبل مي شود. گاه عرصه بر گالري ها تنگ مي شود 
و گاه انجمن ه��ا مورد بي مهري قرار مي گيرند. گفته 
مي شود مدیر مركز هنرهاي تجسمي، از مصونيتي 
»خاص« برخوردار اس��ت و به جهت رابطه نسبي یا 
سببي با جریاني خاص، نوك پيكان انتقادها نسبت به 
عملكرد او در ميانه راه شكسته و دور انداخته مي شود. 

تاوان این مصونيت را چه كسي باید بپردازد؟ 

به بهانه نمایش آثار ِهنا حنضلي زاده در گالري سيحون  

پارادوكس »وهم« و »واقعيت«

 
هرچند كه اس��تفاده هاي متع��دد اجتماعي، تجاري،  �

سياس��ي و فرهنگي بس��ياري از مقوله هنر تاكنون شده 
و همچنان مي ش��ود اما برخي از هنرمندان فارغ از تاریخ، 
سياست و هر مالحظه دیگري، هنر را در حریم شخصي و 
در محدوده استعداد فردي خود مي پسندند و مي شناسند. 
هنا حنضلي زاده در زمره این س��نخ از هنرمندان است. او، 
هنر را در به كار انداختن استعداد فردي خود به كار گرفته 
است. اگر مفهوم شناخت را در دو مولفه: »دریافت شهودي« 
و »دریافت عقلي« مورد بررسي قرار دهيم، باید گفت ِهنا 
حنضلي زاده وقتي درون ناشناخته یا ضمير ناخودآگاه اش را 
مي كاود، به دریافتي شهودي از ذهن و تخيل نایل مي شود 
ولي هنگامي كه قلم به دست مي گيرد تا ضریب تاثراتش 
را بر پهناي بوم منتقل سازد با دریافتي عقلي به تكنيك و 
فرآیند اجرا مي نگرد. نكته درخور توجه در آثار این هنرمند 
جوان نيز در چنين پارادكس��ي نهفته است. ِهنا، براي ما 
مي بيند. به این معنا كه او توانسته است تجليات ناگهاني اي 
كه بر ضمير او و در اعماق خيال او و پنهان از هر دیده اي، بر 
او حادث مي شود را روي بوم نقاشي براي ما مرئي سازد. او از 
پيش نمي داند كه چه چيز خواهد كشيد و از پيش تصميم 
نمي گيرد ك��ه چه رنگي یا چه ماتریالي یا چه تكنيكي را 
به كار گيرد. او خود را در فضایي ناش��ناخته رها مي سازد 
تا بلكه با دس��ت پر از این سير و سلوك بازگردد. آنچه در 
این وادي نصيب مخاطب مي شود، كاالي مرسوم و رایجي 
نيست. ِهنا حنضلي زاده با شيوه كارش، حداقل چيزي كه 
به ما منتقل مي كند، چيزي نایاب و دست نيافتني است: 
»اندكي حيرت.« واقعيِت سخيف و چسبندگي هاي دست 
و پا گير مرتبط با آنچه كه»واقعيت« ناميده مي ش��ود، گاه 
آنچن��ان روح م��ا را در خود مي پيچد ك��ه از هيچ چيز نه 
به حيرت مي آیيم و نه با هيچ ش��گفتي و ش��وري زندگي 
خودرا سرشار مي كنيم. شایستگي نقاشان سوررئاليست در 
خلق»شگفتي« است. و این نكته ممتاز آثار ِهنا نيز هست. 
ماده اوليه آثار ِهنا حنضلي زاده، تصاویري است كه از جهان 
واقعي برمي گيرد كه با آنها جهان خيالي خود را بسازد. روش 

اجرایي او، همان روش هاي فّني هنر واقع گرایانه اس��ت اما 
انش��اي او از عناصر واقعي یك انشاي غيرمتعارف است. او 
با رفت و آمد پياپي در جریان سيال ذهن و انتقال نقاشانه 
آن بر بوم نقاشي؛ سعي دارد قدرت خالقه اش را رها سازد و 
باید دانست كه حركت در چنين آفاقي از جمله امور دشوار، 
دیر یاب و پر مخاطره است؛ امري كه این هنرمند جوان با 
ایماني خلل ناپذیر دس��ت به كار آن شده است. آثار ِهنا، از 
آبشخور آزادي ناخودآگاه سيراب مي شوند. او با الهام از آزادي 
ناخودآگاه و ادراك تقویت شده اش، لحظه خالق را مي جوید 
و درص��دد دریافت های��ي ناب از لحظ��ات گذرنده ذهن و 
خيال است. این آثار به هيچ وجه انتزاعي، مجرد، دوردست 
و غيرملموس نيستند بلكه واكنش هاي خود به خودي و 
جریان سيال ذهن اند كه از عناصر واقعي و از سرچشمه هاي 
بكر اندیش��ه و احس��اس اصيل مي جوشند. فروید، ضمير 
ناخودآگاه را به صورت دیگي جوشان توصيف كرده است. 
چنين دیگي از نظر بصري به صورت س��طحي منقلب و 
خيزنده است كه گهگاه اشيایي در سطح آن ظاهر مي شوند 
و لحظه اي مواج مي مانند و بعد دوباره فرو مي روند. بعضي از 
نقاشان مي كوشند كه این سطح جوشان را منعكس كنند. 
آنها آنقدر با رنگ و فرم به كنكاش مي پردازند تا به تدریج با 
الهام شان از جهان شباهت یابد اما واقعيت هرگز ایستا نيست 
و همچون»ابر« در گذر است. ِهنا حنضلي زاده از آن دسته 
نقاش��ان اس��ت كه تصویر »ابر« را مي كشد اما نه ابري كه 
یك نقاش ناتوراليست مي كشد، بلكه این »ابرِ ناشناختگي« 
است كه ذهن اورا درگير ساخته است. به گفته داوینچي: 
»ابرها حركت مي كنند، مي چرخند و از دل آنها هيات هایي 
ك��ه با وحِش اندیش��ه در س��خن اند، پدیدار مي ش��وند.« 
نقاشان سوررئاليست، در پشت آگاهي ما در جست وجوي 
هيات هایي  هستند كه با وحِش اندیشه به سخن در آیند. 
»ش��لي« )shelley( شاعر مي گفت: شاعر الهام خود را از 
منظره آسماني، از اشكال ابرگون و نامشخص كسب مي كند. 
كاندینسكي هم بياني مش��ابه دارد، او از سمفوني اشكال 
س��خن مي گفت كه از آشوب شكل ناپذیر عوامل كيهاني 
ظاهر مي ش��ود و آن را موسيقي كائنات مي ناميد. غور در 
دیگ جوشان روان، از بي شكلي، بي زماني و بي مكاني آغاز 
مي گردد و فقط هنگامي شكل مي گيرد كه اولين رنگ ها، 
ضمن عمل نقاشي روي بوم بنشينند. نقاش قلم مو در دست 
در كرانه هاي ظریف و نازك آگاهي خود به جس��ت و جو 
مي رود: او با رنگ كار مي كند و آن را به هزار شكل در مي آورد 
تا سرانجام شكلي با معني شروع به ظاهرشدن مي كند. اما 
چنانچه این تصور ایجاد ش��ود كه براي انجام چنين كاري 
فقط كافي اس��ت قلم مویي در دست بگيریم و خود را به 
بخت و اقبال واگذاریم؛ به هيچ وجه صحيح نيست. نقاشي 
عملي است كه به مهارت بسيار نيازمند است. فني است كه 
باید آموخت و حاصل انضباطي عميق است. برخورداري از 
وجه ماهرانه و تكنيك چيره دستانه، همان بخش مربوط به 
»عقالنيت« است كه در غياب آن، امر شهودي به درستي 
منعقد نخواهد شد. كما اینكه همه نقاشان تاثير گذار در این 
وادي، مثل: رنه ماگریت، س��الوادور دالي، پل كلي، ماكس 
ارنس��ت، و... نقاشاني هوشيار، سخت كوش و به حد نهایت 
استادكار بوده اند. ِهنا حنضلي زاده به خوبي دانسته است كه 
با خام دستي و بي خبري از آیيِن كار، نمي توان به اعماق و 

ژرفاي تخيل دست یافت. 

پرویز براتیاحمدرضا دالوند 

بازخواني داستان سرقت بزرگ تابلوی موناليزا اثر لئوناردو داوینچي

ماموریت: نجات بانوي فلورانس

رنه ماگریت بي ش��ك یك راز اصيل بود؛ مردي با زندگي 
سرشار از تناقض، پيچيدگي و ابهام همچون آثارش. نقاشي كه 
ادعا مي كرد نقاشي را مالل آور یافته و با این حال خاطره جمعي 
همه هنردوس��تان، تصاویر و تخيل س��ور رئال اش را در زمره 
چشمگير ترین و به  یاد ماندني ترین آثار قرن گذشته ثبت كرده 
است. عينيت و واقع نگري او كمتر از اصالح ژرف احساسات و 
تغيير نگرش و درك ما از معني بودن / زیستن، زمان، اشياء، 
پدیده ه��اي روزمره و مقوالت پيچي��ده و انتزاعي تر نبود. او با 
بهره گيري از تكنيك هایي چون نهان سازي و آشكارسازي )با 
حض��ور پرده ها و اجزاي درون صحن��ه(، جفت ها/دوگانه هاي 
مرم��وز )مواجهه با مانكن هایي كه به طرز مبهمي بين مرگ 
و زندگي قرار گرفته  اند( و تغيير ش��كل اس��تعاري اشيا )چه 
 از جهت ابعاد و چه با نمایش نوعي س��كون و سنگ ش��دگي 
)petrifaction( برایمان دنيایي آفرید اسرار آميز، پيچيده و 

همواره مسحور كننده. 
تابس��تان امس��ال، موزه تيت ليورپول با هم��كاري موزه 
آلبرتيناي وین برگزاركننده جامع ترین و كامل ترین نمایشگاهي 
بود كه تابه حال در سرتاسر بریتانيا به آثار رنه ماگریت نقاش 
سوررئاليست بلژیكي اختصاص پيدا كرده بود. »رنه  ماگریت: 
اصل لذت« با نمایش بيش از صد تابلوي نقاشي او كه پيش از 
این در هيچ جاي بریتانيا به نمایش در نيامده بودند، به همراه 
مجموعه اي غني و كمتر دیده ش��ده اي از عكس ها، فيلم هاي 
 خانگ��ي و گرافيك ه��اي تبليغاتي به یك��ي از جذاب ترین و 
منحصر به فرد ترین نمایش��گاه هاي امس��ال تبدیل ش��د كه 
توانس��ت ابعاد تازه و كمتر بحث ش��ده را از زندگي و آثار این 
هنرمند مش��هور و محبوب به دوستداران و عالقه مندان هنر 
نقاشي/ سوررئاليسم بشناس��اند؛ هنرمندي كه شاید زندگي 
و آثارش در ای��ن دوران بيش از هر زمان دیگري قابل فهم تر 
و مطرح ت��ر و حتي به نوعي مربوط ت��ر به زمانه ما نيز به نظر 

مي رسد. 
این نمایشگاه درحقيقت با نمایش آثار ماگریت و با استفاده 
از قابليت هاي رسانه هاي مختلف، امكان ویژه اي را براي مرور 
دوب��اره و س��ریع و نيز بررس��ي مضموني مجموع��ه آثار این 
هنرمن��د خالق و یگانه فراهم ك��رد و در عمل به كندوكاوي 
ژرف در تمهي��دات س��اختاري و اجزای وج��وه مفهومي آثار 
او از اواس��ط دهه 20 ت��ا زمان مرگش در س��ال 1967 بدل 
ش��د. تابلو هاي مختلف نمایش��گاه ك��ه از موزه هاي عمومي 
سرتاسر دنيا و مجموعه داران خصوصي گردآوري شده بودند 
شامل معروف ترین نقاش��ي هاي كالم-تصویر و مردان بي نام 
و نش��ان كاله به س��ري مي ش��دند كه او را در همه جا با نام  و 
نشان كردند. گنجينه تحس��ين برانگيز و مبهوت كننده اي از 
 نقاشي هاي مشهور و نمونه او همچون »آدم كش تهدید شده«، 
»وضعيت انساني«،»خيانت تصاویر«، »زمان مبهوت« ، »قلمرو 
نور« ، »اتاق شنيدن/اس��تراق س��مع« و... كه دیر زماني است 
جزو انگاره هاي معروف شده اند. همچنين عالوه بر آثار معروف 
و شناخته شده ماگریت بخشي از كارهاي كمتر دیده شده او 
در مع��رض دید عموم قرار گرفته ب��ود. در كنار این تابلو هاي 
نقاشي، نمایش آرشيو تصاویر و فيلم هاي خانگي و فيلم هاي 
كوتاه ساخته او شناخت جدیدي نيز از رابطه او با همسر و الهه 
الهام او، ژورژه و همكاریش با جمعيت سوررئاليست هاي بلژیكي 

براي مخاطبان به همراه داشت. 
برگزاركنن��دگان بر طبق عادت هميش��گي و رایج، براي 
نمایش هر دوره از زندگي و سير تحول و دگرگوني مضموني/
س��بكي آثار ماگریت سالن هاي متعدد موزه تيت را با عناوین 
خاصي از یكدیگر مجزا كرده بودند: »برخورد سوررئال«، »ابداع، 
 ،* »Vache انگاره، تصویر چيده ش��ده«، »نقاشي هاي دوران
»خيانت  تصاویر«، »طعم اش��ك ها«، »آثار ابلهانه: ماگریت و 

گرافيك تبليغات��ي«، »وفاداري تصاویر: ماگریت و عكاس��ي/
ماگری��ت و فيلم«، »تصویر جاودان«، »مردي با كاله لبه دار«، 
»ماگریت در لندن« و »قلمرو نور.« در كنار نمایشگاه همچنين 
برنامه هاي جنبي دیگري در حال برگزاري است كه از جمله 
مي توان به دو واحد عملي آموزش��ي توسط هنرمندان درباره 
دنياي سوررئاليسم، جلسات بحث و گفت وگو درباره ماگریت و 
كار هایش، سرگرمي هایي براي كودكان و اعضاي خانواده مانند 
س��اختن كاله و كاردستي هاي دیگر و بازي و عكاسي در دل 

ماكت ها و چشم اندازه هایي از آثار ماگریت، اشاره كرد. 
به مانن��د تمامي نمایش��گاه هاي آث��ار هن��ري )و البته 
نمایشگا هاي مربوط به موضوعات دیگر( برگزار كنندگان دست 
به انتشار كاتالوگي زدنند كه به  طرز جامع و موجزي به معرفي 
نمایش��گاه بپردازد و همچنين براي  بازدید كنندگان در كنار 
پوستر ها، كارت پستال ها، تي شرت ها و ليوان هاي دسته دار به 
نوعي یادگاري روشنفكرانه نمایشگاه به حساب بياید. این بار 
برخالف بقيه نمایشگا ه ها، آنها دائره المعارفي را چاپ كرده اند به 
اسم »ماگریت: از الف تا ي«؛ یك منبع موجز و مختصر  و  مفيد 
و البته منحصر به فرد در 208 صفحه با بيش از 250 نقاش��ي 
و عكس براي جس��ت وجو و كندوكاو در زندگي دوس��تان و 
آدم هاي مهم زندگي این هنرمند و همچنين بررسي جامع 
اجزا، س��بك ، دنيا و مفاهيم آثار او به كوش��ش كریس��توفر 

گراننب��رگ و دارن پ��اي و قل��م 9 
محقق و متخصص و مدرس دانشگاه . 
نویسندگان با بررسي نزدیك به 150 
واژه از ابر و انتزاع و آتش تا خشونت 
و س��يب و فيل��م، از جعل و غياب و 
زب��ان و چش��م تا انگلس��تان وكاله 
لبه دار و رویا و از آندره برتن و مكس 
ارنست و جرج باتاي تا سالوادور دالي 
و ادوارد جيم��ز و زیگمون��د فروید 
ش��خصيت هاي  كليدي،  مفاهي��م 
اثرگذار، نشانه ها و دوره هاي كاري را 
در دنياي ماگریت واكاوي و تحليل 
كرده و چشم انداز غني و ارزشمندي 
را براي طرفداران این هنرمند فراهم 

آورده اند. براي مثال در كتاب براي واژه »فيلم« مي خوانيم: 
»فيلم: ماگریت با سينما بزرگ شد؛ همان هنري كه تنها 
چند س��ال پيش از تولد او در س��ال 1989 ابداع شده بود. او 
در تمام آن س��ال ها ]ي نوجواني و جواني اش[ با دقت پيگير 
ماجراهاي فانتوموس )Fantômas(، لورل هاردي و به ویژه 
آثار جرج ميه ليس بود. تاثير چشمگير سينما در كارهاي اوليه 
او مثال »س��ينماي آبي-1925« كامال محسوس است. در آن 
تابلو او زن  خوش پوش��ي را كشيده بود كه مقابل ساختماني 
با س��ردر و نماي بيروني كالسيك ایستاده، در دو طرف قاب 
پرده هایي قرمز رنگ آویزان است و تابلویي در پيش زمينه محل 
س��ينماي آبي را به خوانندگان نشان مي دهد. در پس زمينه 
این تصویر نمونه اي از یك صحنه/س��ن  نمایش، بالوني نيز در 
دور دست ها دیده مي ش��ود. این تابلو یادآور اتفاق دراماتيك 
دوران كودك��ي ماگریت اس��ت؛ زماني ك��ه در آن بالوني روي 
سقف خانه شان فرود آمد- وقوع ناگهاني لحظه اي شگفت آور 
در دل زندگ��ي هر روزه كه هنرمن��د آن را تداعي گر جادوي 

سينما مي داند. 
ماگری��ت ج��دا از اله��ام گرفت��ن از آث��ار تولي��د ش��ده 
س��ال هاي ابتدایي ظهور سينما، »خون آش��امان« )1915( 
و »Judex« )1916( ه��ر دو از س��اخته هاي لویي فویاد، در 
 مضامين و ش��خصيت هاي آثارش از ملودرام هاي نمایش��ي و 
تصویرس��ازي هاي  تصویرپ��ردازي/ 
آش��كار و كام��ال مش��خص ني��ز در 
تركيب بندي تمامي آثارش وام گرفته 
بود. او همچنين براي چند فيلم كوتاه 
فيلمنامه نوشت. براي مثال در اولين 
صحن��ه فيلمي ب��ه نام »وس��واس« 

)1936( مي خوانيم: 
فضایي سرس��بز بيرون ش��هر- 
نزدیك ه��اي عصر- آس��ماني ابري- 

منظره اي متروك
1- مرد جواني س��وار بر اسب و به 

نظر سرگردان است. 
2- او در دور دس��ت ها چيزي در 

حال سوختن را مي بيند. 

نماي نزدیك: توبایي ]نوعي ساز برنجي[ در حال سوختن. 
فضاي سرسبز بيرون شهر در پس زمينه. 

این فيلمنامه ارجاعي اس��ت به تصویر سواركار گمگشته 
)The Lost Jockey( و تابلوي »كشف آتش« )1934-35(. 
در كنار این نكته كه ماگریت مبناي نوشته هایش را بر تصاویر 
ثاب��ت قرار داده ب��ود، فيلمنامه مورد نظر همچنين به حضور 
عنصر زمان در آثار او اشاره دارد. انگار كه فيلمنامه هاي كوتاه 
فانتزي او آرام آرام به مانند فيلم هایي در طول زمان آشكار شده 
و جلوه مي كنند. این بُعد زمان نهایتا در فيلم هاي سوپر هشتي 
كه او بين سال هاي 1956 تا 1960 ساخته بود، نيز محقق شد. 
»توبا« )داخلي( ساخته ش��ده در سال 1960 بازسازي دوباره 

تابلوي »عشاق« )1928( اوست«
كتاب در اینجا خوانن��ده را به واژه »قصه هاي كارآگاهي« 
ارجاع مي دهد: »قصه هاي كارآگاهي: ماگریت شيفته قصه هاي 
كارآگاه��ي ب��ود؛ از تریلر ه��اي ارزان و همه پس��ند گرفته تا 
رما ن هاي به مراتب موش��كافانه تر و پيچيده تر دشيل همت، 
ركس اس��توات و هم وطنش جرج س��يمنون. در سال 1953 
او قص��ه كوتاهي چاپ كرد با عن��وان Nat Pinkerton كه 
قهرمان��ش كارآگاهي خصوصي بود؛ كارآگاه��ي كه در دوران 
كودكي ماگریت در مجموعه اي هفتگي ظاهر مي شد. ماگریت 
در این قصه به موجز ترین شكل ممكن راوي اتفاق  هاي یك روز 
از زندگي پينكرتون بود كه در آن بي هيچ تقالي آش��كاري از 
جنایتي اسرارآميز پرده برمي دارد. قصه مدام بين اثري پيش پا 
 افتاده و مل��ودرام، یك تركيب نمو نه اي و اصيل ماگریتي، در 
نوسان است. در آن قصه با اینكه به نظر مي رسد كه ماگریت با 
یك كارآگاه همراه مي شود با این حال او ذاتا همدلي بيشتري 
با جنایتكار ها دارد. ماگریت به مانند همه سوررئاليست  ها این 
Fant -  سس همدلي را در ابتداي امر نسبت به كسي چون

mas، ضد قهرمان بد نام رمان هاي مارسل آلين و پير سووستر 
و فيلم هاي صامت لویي فویاد، پيدا كرده بود. او]همچنين[ در 
تابلو »آدمكش تهدید شده« )1927( از تصویر یكي از فيلم هاي 
فانتوم��وس اقتباس كرد.  ]در این تابلو[ زني روي كاناپه افتاده 
اس��ت و قاتلش در مسير فرار براي لحظه اي مكث كرده تا به 
قطعه اي كه از گرامافون پخش مي شود، گوش كند. در بيرون 
در دو پليس ایستاده اند تا اورا با تور و باتوم دستگير كنند اما اگر 
این شخص فاتوموس باشد، همه مي دانيم او خواهد گریخت.«

كت��اب باز در  اینجا خوانندگان را ب��ه واژه دیگري، تصرف 
)Appropriation(، هدای��ت مي كن��د. این قصه همچنان 
ادام��ه پيدا مي كند و واژ ه ها به یكدیگر ارجاع داده مي ش��وند 
و دنياي روایتگر راز هاي قرن گذش��ته و چه بس��ا قرن حاضر 
و تصویر گر ابر ها، س��يب ها، اشيا و مرد هاي بي چهره در ذهن 
مخاطب بيش  از پيش ش��كافته مي شود. گشت و گذاري چند 
ساعته در نمایشگاه و تورق چند روزه این كتاب در نهایت در 
نظر دوس��تداران او تصویر جامعي مي سازد از هنرمندي همه 
فن حری��ف و پيچيده كه معموال با نگاه و برخوردي سرش��ار 
از طنز آنارشيس��تي جهاني را خلق ك��رد بي اندازه متعالي تر، 
جذاب تر و ژرف  تر از دنياي بي هيجان و مالل آور بورژوازي كه 

مداما و شيفته وار به تصویر مي كشيد. 

* Vache Period: در م�ي 1948، ماگری�ت نمایش�گاهي 
تمام�ا اختصاصي را به ن�ام »Vache« در پاریس افتتاح كرد. 
این نمایش�گاه كه كسي دل خوش�ي از آن نداشت، نمایشگر 
مجموعه اي از تابلو هاي نقاش�ي و گواش بود كه در مدت زمان 
بس�يار كوتاهي كش�يده ش�ده بودند و برخالف معمول آثار 
ماگری�ت به عمد پرنقش و نگار، خودنمایانه، افراطي، س�بك 
و فرمي پریش�ان كننده داش�تند. قصد ماگریت بيشتر نوعي 
پرخ�اش و درش�ت گویي بود به پاریس- پاس�خي دیر هنگام 
به جایگاه ناچيز و دس�ت كم گرفته خودش در جنبش فراگير 
سوررئاليس�م ش�هري كه در س�ال هاي 1927 تا 1930 در آن 
زندگي مي ك�رد- و البته متهم كردن آندره برتون به پيچيده 

و زیر و رو كردن افراطي ایده هاي سوررئاليست ها. 

حامد صرافي زاده

عليرضا اميرحاجبي

گزارش شرق از نمایشگاه »رنه ماگریت: اصل لذت« در ليورپول

راز  سيب ها و آدم ها


