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قدر روی تنها یک نگاره کار کرد که پیر و تنها شد. وقتی کار تمام شد تنی چند از  روزی روزگاری نگارگری آن

ای که چشم انداز دشت بود با راه  مانده بودند دعوت کرد. آنان ایستادند به تماشای نگارهبراش دوستان را که هنوز 

ای روی تپه. دوستان که برگشتند، دوست نگارگر را در کارگاه ندیدند. غریب بود که کسی  رسید به خانه میباریکی که 

داشت از راه باریک سوی تپه  او را! دجا دیدن نه دید و نه شنید که او بیرون برود. دوباره برگشتند سوی نگاره: آن

 آمیزی پنهان شد.  کان داد و پشت در ِ رنگ، لبخند زد، دست ترو گرداندرفت. در خانه را باز کرد،  می

گو  دیه سرگذشتی خود، خود سپرده به کار، انگار  ی ناپدید شدن نگارگر در داخل نگاره ی قدیمی چینی درباره این قصه

 ( است. 1599-1660والسکز )

  
بینیم. از زندگی او زیاد  ' میLas Meninasها /  کار مشهورش 'ندیمه ی ازبخشرا در ی خود هنرمند  این چهره

 دانیم. یادداشت روزانه از خود به جا نگذاشته است.  نمی

 

)ونوس در آینه یا ونوس راکبی تنها نگاره با کند.  ها درست مثل ونوس در آینه  دارد با تماشگر بازی می والسکز در ندیمه

 داشت(.تن برهنه از والسکز است، زیرا انگیزیسیون اسپانیا با آن دشمنی 



 

گیرد. نگاه ِ من ِ بیننده، نگاه ِ کس ِ دیگر است که به دیگری )دیگران( چیزی  تصویر با نگاه ِ دیگری است که شکل می

ماند. در  آمیزیم و تصویر، تصویر ِ من همیشه پنهان می دهد. من و دیگری چون دو روی سکه به هم می نشان می

یا  'آن سوی جان 'گوید:  بینیم. انگار فوکو دارد می همین را می ' Venus del Espejo ی ونوس در آینه/ نگاره'

رود و جا به خیال ِ  ی والسکز خیالی می توان به مشاهده رسید. در نگاره من ِ پنهان. در دیدار با تصویر خود در آینه می

ی معنا در خود  زمینه همه ی پس آینهتوانیم با لبخند به این نگاره نگاه کنیم:  آور است. می این روند ِ شادیدهد.  دیگر می

 دارد. 

 

نگارگری بود. به جای پرداختن به جزییات از  'خام'نیز چون رمبراند و فرانس هالس هلندی استاد هنر ِ والسکز 

دارتر نموده شود و تماشاگر نیز آزاد گذاشته شود در  د تا شخصیت درون نگاره جانرک طراحی و تداعی استفاده می

 تخیل.

گی کاربرد شیوه و شگردند: به شکل استفاده غریب و  هم والسکز و هم رمبراند و فرانس هالس استادان بزرگ رازواره

های  ها زنده بنمایند و نفس بکشند در کار. به این پروانه کوشیدند تا فیگورها و شخصیت ضد طراحی از ابزار رنگ می

لرزند و هر  ی زنده دارند می اند. درست مثل پروانه ه نقش شدهموهای ماریا ترزای کودک نگاه کنید و این که چگون

 ی دخترک از این رو به حرکت درآمده و زنده است.  ی چهره ی واقعی پرواز خواهند کرد. همه لحظه چون پروانه

 



به عکس گذاشتند به نگارگری روی بیاورد. در اسپانیا،  گو والسکز از اشراف بودند، هرگز نمی اگر پدر و مادر دیه

شد. برای نگارگری نیاز به آموختن و استعداد نبود،  دیده می)نه هنر( ای حرفه  ایتالیا، نگارگری اعتبار نداشت و گونه

  ای پست و ناشایست برای اشراف.  چون شعر. حرفه

 ی زادگاه والسکز در شهر سویل خانه  

والسکز از یازده سالگی نزد او نگارگری آموخت، ( نگارگر شهر سویل که Francisco Pachecoفرانسیسکو پاچکو )

تر به خاطر  دیگری داشت. پاچکو بعدها کتابی نوشت که مانیفست در ستایش هنر نگارگری بود. شهرت او بیش گاهدید

هایی به دست داد از نگارگرانی که  همین مانیفست است. نوشت که توجه شاهانه تنها به اشراف نبوده است و نمونه

نشاند و  یونان باستان که اسکندر او را کنار خود می ترین نگارگر ( بزرگApellesآپلس )جایگاه شایسته یافته بودند: 

 تیسین که نشان شوالیه دریافت کرد از امپراتور کارل پنجم. 

در آکادمی پاچکو جز فن آمد.  والسکز نوجوان به محیطی راه یافت که نگارگری، کار جدی روشنفکرانه به شمار می

ی آموزش را در کارهای بزرگی که از او به جا مانده  هنگارگری، تئوری هنر و تاریخ کالسیک نیز آموخت. نتیج

توان دید. از دید پاچکو، هنر نگارگری باید بر سلطه بر طراحی استوار باشد. هنر با اصالت و خالقیت خود را از  می

کارش به کند، اما همزمان باید در گفتمان نقادانه با سنت نیز باشد. والسکز این همه آموخت اما در  گری جدا می صنعت

 اش، موضوع زندگی روزمره را برای کارهاش گزید. عکس استاد و پدر زن آینده

 

زود به کار آشنا شد و سلطه یافت و ها در تاریخ اسپانیا هستند.  خانه و آشپزخانه از نخستین نگاره های طبیعی می صحنه

ترین  ای داشت در بازآفرینی اشیا و انسان به زنده اش را دید. توانایی افسانه توان کیفیت قوی دست تا آخرین کارهاش می



کرد. این  حرکت و پویایی صحنه نیز استادانه نقش میشکل ممکن، از آن دست که حجم و حضورشان ملموس شود. 

  (. 1618-22) 'سقای سویل'در روغن را یک نمونه است. یا ولو شدن تخم مرغ 

   

 ی کوزه را تغییر داده است.  های آب رنگ بدنه ی کوزه بیرون ریخته است. قطره زمان ریختن آب در لیوان، آب از لبه

اش  استادانهی کوزه استادانه بازنمایانده شده است. والسکز نگارگر به نمایش دست  نقش شکل دادن گل ُرس در بدنه

شود.  بسنده نکرده است. فضای نگاره یادآور مراسم عشای ربانی است در حالتی که لیوان به دست مرد جوان داده می

طبقه و حرفه، ارزش واقعی  هوالسکز بی هیچ توجه ب ؛فروش دوره گرد باشد، کوتوله، برده یا حیوان مهم نیست دست

تپد، کار او را از استادی چون  از فاصله و قلبی که برای هر موجودی می ی نگاه داد. این آمیزه آنان را بازتاب می

نماید و جهانی سرشار از فریب و خشونت به نمایش  کند. کارواجیو بدی درون انسان را بازمی کارواجیو جدا می

  ا ولگردان مردمدهد. حت ی نیک و انسانی را نشان می گذارد که در آن هیچ نشان رستگاری نیست، اما والسکز جنبه می

دانیم، اما او را  ش نمی های نیک دارند. دفتر یادداشت از او به جا نمانده و چیز زیادی از زندگی آزار خیابان هم جنبه

  اشرافیت را.  هبینیم. نیز گرایش ب ی کارهاش می در همه

ایازکارکناریتکه  

Las Meninas' (1656 )ها /  'ندیمهاش که  در مشهورترین نگارهگذارد.  والسکز بیننده را برای هر برداشتی آزاد می

یابیم، اما همزمان بیان دوپهلوی او نیز حضور قوی دارد. هنجارها را دور زده  باشد، به درون دربار اسپانیا راه می

 قداست گرفته است.  شود و روزمره خود چهره چه قدیس است، روزمره دیده می است؛ آن



  

بینیم. مریم سادگی دختر عادی شهر سویل دارد. دین به دست والسکز نزدیک شده  این را می 'باکره باردارشدن'در 

مذهبی های  نگاره گو که کاتولیک.بازسازی و اصالح دوران است به زندگی روزانه. از این رو سهم داشته است در 

 کرده است. اندکی آفریده، زیرا به سفارش قدرت ِ زمینی کار می

ی امور کشوری در پشت پرده شد.  فیلیپ چهارم پادشاه اسپانیا شد. یکی از اشراف سابق شهر سویل گرداننده 1621در 

والسکز را نگارگر دربار کرد و  ونگاری از پادشاه داد. شاه کار والسکز را پسندید  هم او به والسکز سفارش چهره

ها از  ی دیدن نگاره ای دست یافت و اجازه والسکز به جایگاه شایستهد. نگاری شاه بپرداز تنها به او اجازه داد تا به چهره

ی پادشاهی، از جمله چندین کار تیسین را داشت. شاه از حضور مردی وارسته در کنار خود راضی بود که  مجموعه

 چندین کار مهم دیگر اداری ِ دربار نیز به او سپیرد.

ای  کرد اما فیلیپ هنوز بر کشور گسترده پادشاهی اسپانیا را تهدید میی  قیام در جاهای مختلف از جمله هلند، سلطه

داد. وزیرش  را نشان می مندترین مرد جهان بود و باید این کرد. قدرت سلطه داشت که خورشید در آن هرگز غروب نمی

کاخ گذاشته شد که  ی سه نسل از افسران در تر تبلیغ سیاسی حکومت اسپانیا بود. چهره دستور بنای کاخی داد که بیش

 شکوه ِ پادشاهی بنماید. افسر ِ خوب متافور ِ حکومت خوب بود هنوز. 

(1635-36بالتازارکارلوسکودکبراسب) 



گذارد. والسکز با  بالتازار کارلوس، ولیعهد شش ساله دارد با یک دست کار نظامی افسران ماهر به نمایش می

های ضخیم و نازک رنگ، بی هیچ مشکل شکوه پادشاه ِ در راه به نمایش گذاشته است.  های گوناگون روی الیه حرکت

 انایی تنها رویا ماند. ولیعهد در جوانی ُمرد.مهارت غریبی داشت در حرکت دست به نمایش واقعیت، گرچه این تو

نگاری؛ شاه هم  والسکز نگارگر دربار بود، اما آزادی بسیار هم داشت. هیچ ابا نداشت از نمایش واقعیت در چهره

ی کبود زیر چشم و غبغب داشته باشد. شاه اگر شکوه داشته باشد، تظاهر مصنوعی کافی نیست. نقاب از  تواند کیسه می

تر. و این رنج باید در  تر، نگرانی هم بیش نمود.  سرزمین هر چه وسیع چه بود به استادی می داشت و هرآن برمیچهره 

  چهره دیده شود. پسر دوم شاه هم در جوانی مرد. شاید به دلیل ازدواج خانوادگی. همسر شاه، دختر عموش بود. 

1959فیلیپهپروسپرو،  

دهد. نه تنها در چشم پسرک که در  ی آسیب پذیری و نگرانی را نشان می ( همه1959) ی کودکی فلیپه پروسپرو چهره

 توان دید.  چشم سگ هم مرگ زودرس را می

 1650پاپاینوسنتدهم، 

یپاپاینوسنتدهمی بیستم نگاره جذابیت داشت. فرانسیس بیکن در سدههای بعد  کار والسکز برای هنرمندان تا سده

ی نوزدهم والسکز را به دلیل وفاداری به ابزار  ها نامیده است. ادوارد مانه در سده ی زمان نگاری همه  هچهرترینرابه



قلم مو و رنگ، کاری بر پرده  ی تیسین در کاربرد نامید. والسکز با تاثیرگرفتن از شیوه 'نگارگر ِ نگار گران'کار 

 گرفت.  مستقل می فرید که جدا از تماشاگر و آفریننده جان و زندگیآ می

 1659

شویم شاه  های ضخیم رنگ؛ دور که می بینیم و حرکت قلم مو روی تکه در این نگاره از نزدیک اگر نگاه کنیم خط می

های رنگ که از فاصله به  ی کارکرد تکه والسکز با شناخت خیره کنندهای.  بینیم به رنگ نقره و قهوه فیلیپ چهارم می

توانست خیالی بیافریند  توانست. می آمیزد در چشم بیننده، پدر واقعی امپرسیونیسم است. والسکز همه کاری می هم می

دست هنرمند، کار ِ  زمان به بیننده بگوید: ببین، این همه تنها رنگ است و بس. به جای دست و حرکت در تمامیت و هم

 کشید.  ی دست را پیش چشم می خالقانه

ی  ، یک سال پیش از مرگ نشان اشرافیت گرفت که بیش از ارزش برای خود، ارزش و شناسایی حرفه1659به سال 

 رفت. نگارگری به شمار می

آمیزی پنهان  ر ِ رنگدهد و پشت د زند، دست تکان می گرداند، لبخند می کند، روی می والسکز در خانه را باز می

 شود.  می

 

 2014دسامبر 
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