
 تولوز لوترک و فرهنگ ِ نوی شهرت

 

ویزیونی که نگاه کنی، هستند. مسابقه باشد، مصاحبه باشد، آگهی  ی تله ، شهرت است. به هر برنامهاشرافیت شکل ِ نوین

شان از این  شان. شهرت کند در خلوت همه چیزدان هستند و بینندگان "عزیز" را سهیم میکند.  تجارتی باشد، فرقی نمی

 ، مارت ی نوزدهم در مون است که شهرت دارند. این فرهنگ شهرت از امریکا به اروپا وزیده، اما در پایان سده

آگهی کاباره،  با آفیش بود. هیچ پوسترپخش شهرت آن زمان . شکل گرفت ی صنعت سرگرمی امروزین گهواره

-1864تولوز لوترک )هانری د تر از کارهای پویا و پرتحرک و رنگین  ی آن زمان نوآورانه کنسرت یا تماشاخانه

 ( نبود.1901

 پوستر آگهی کتاب )شهبانوی شادی( 

مارت نیز  ی مون کمون پاریس علیه جمهوری محافظه کار سوم فرانسه قیام کرد. ماه مه همان سال محله 1871به سال 

نفر در پاریس کشته شدند. هنر نیز آن روزها سال  25000به قیام پیوست که به شکل بی نظیری سرکوب شد. نزدیک 

. نویسندگان و هنرمندان خود از شد آشکارتر 'ها مدرن'و  'ها قدیمی'ها شکاف میان  فاجعه باری داشت و برای خیلی

ها جای خود دادند  دادهای تاریخی و استعاره های کتاب مقدس، روی سبک و شکل و موضوع آکادمی رها کردند. داستان

ناک  تر به مسایل اجتماعی نشان دادند. کشتار وحشت به بازتاب واقعیت روزانه. هنرمندان هر روز توجه بیش



اندازه، جنایت و اعتیاد )به الکل( در شهرهای بزرگ رشد   نارضایتی اجتماعی نکاست. فقر بیشهروندان هیچ از 

همه نسل جوان مقاومت داشت در  ماعی بودند. با اینجتی هشتاد آن سده ناچار به اصالحات ا ها در دهه کرد. دولت می

تا اعماق خود تباه، فاسد و دو رو بود.  کرد اما تبلیغ میبرابر جمهوری بورژوازی که آزادی، برابری و برادری را 

شان  ی نخست، بورژواها تنها آرمان جهان انگار از دو نوع انسان تشکیل شده بود: بی خانمان و بورژوا. از نگاه دسته

بی 'شد که: خوردند، پرخاش آغاز می دیگر که برمی . به یکعریانبورژوا بودن بود و خرج کردن پول پای زنان نیمه 

های  جا پاریسی مارت آشکار نبود. آن ی مون در هیچ جای پاریس مخالفت با قدرت به اندازه 'بورژوا!'و  'سرو پا!

سازان، نوازندگان و  ی شهر، هنرمندان، تندیس سازان، نویسندگان، آهنگ دار مرکز نشین، کارگران حاشیه پول

خانه،  خانه، می محله انباشته بود از خورش کردند. دیگر دیدار می گری با یک ی تفریح و روسپی معماران، در محله

ی نوزده  پاریس اگر در پایان سدهگران آوانگارد.  رفت کنش های شبانه و ستادی بود برای پیش تماشاخانه و کلوب

محله که فراز سالن رقص مولن د ال   ی با دو آسباد نمادین بر تپهکه مارت مرکز آن بود  پایتخت فرهنگ جهان بود، مون

 درخشید.  میگالت 

 

( چندان Belle Epoqueی زیبا ) ها در زمانه'مدرن'کران اختراع تلفن، اتوموبیل و فیلم، بسیاری از  بی ی شور با همه

خواستند که انسان سرنوشت خود به دست گیرد، اما در عمل  می  رفت شوری برای مدرنیت نداشتند. در حرف از پیش

ای برای شکست، بی  رفت تبدیل شده بود به واژه پیشکرد.  ی میلبسیاری خاهای  زندگی مدرن زمین زیرپای انسان

شگفت نبود که بسیاری از گاهی از دست رفته بود. همه چیز در اساس خود بی ثبات بود.  هر تکیهثباتی و تباهی. 

یک به  –ی ارزان  خانه خانه و می هزار خورش نجچرانی. بیست و پ ند در الکل و شکمجست شهروندان پاریس پناه می

 مثل قارچ رویید.  -ازای صد شهروند

دادهایی است که بر زندگی فرهنگی شهر  از روی 1882ی سیاه' توسط رودلف سالی در  گشایش کاباره هنری 'گربه

ه نمایش سایه از سوی های دیگر داشت، از جمل ه ویژه فعالیتاین کاباره جز انتشار روزنامتاثیر خواهد گذاشت. 

 هنرمندان هانری ریویر و هانری سوم. 

ی  دستیار فنی، نویسندههای سینمای آینده را داشت: حرکت، رنگ و صدا.  ی ویژگی ای از تئاتر که همه شکل پیچیده

ی بسیار دیگری با همان ها متن، خواننده و نوازنده در کار تهیه سهم داشتند. کاباره چنان موفقیت مالی داشت که کاباره

بران تعلق  سسرا و خواننده آسترید کننده یکی پس از دیگر بنا نهاده شد. از جمله میرلیتون که به ترانه ی سرگرم جنبه

کری، -های غریب:  گولو، تونکینواز، مام کری مولن روژ و بسیاری دیگر با نام ؛های رقص باز شد داشت. سالن



 'یاد'های رقصنده به زمان این رقص انگار لباس زیر از  کن و ... خانم ... در نمایش رقص کنفیالنت و -ساتریه، اتوال

ی  مارت زادگاه صنعت سرگرمی و جامعه توانست دید. مون رنگ موی پنهان هم میو   برده بودند که بیننده اندازه

ی  یافت. گهواره داران بسیار می کرد و طرف باره چون توپ صدا می دادی یک نمایش ِ شکوه بود. جایی که هر روی

 شوهای برادوی در آینده. 

 

شهر هر چه  در اوج خود بود. شهروندان جهانمارت آمد، فرهنگ ِ شهرت  هانری دو تولوز لوترک جوان که به مون

تر در میان انبوه جمعیت حل شدند، نیاز به ُجستن نام نیز شدت گرفت. بولوارها پر شد از جمعیت برای تماشا و  بیش

کوشیدند دیده شوند و  تر به نظر آمد. همه می رنگ تر آدم بر صحنه پیدا شد، تفاوت طبقاتی کم هر چه بیشدیده شدن. 

 شان.  جلب کنند. شاهد بگیرند برای زندگیتوجه 

 

ساالری شدن جامعه بود که آرزوی بت و صنم ِ نوین اشرافی داشت. شهرت در  ی مردم ی نوی شهرت نتیجه وسوسه

ساختند و اکنون افتاده بود پیش پای همه نوعی آرتیست و هنرمند.  گذشته از آن مردان بزرگی بود که تاریخ می

ستارگان مدرن بیش از همه توانایی جلب رسانه و ماندن به زیر نورافکن داشتند در تماشا شدن. از آن دست که به سال 

کنند. شگفت هم نبود.  کن بیش از رییس جمهوری توجه جلب می ها بلند شد که رقصندگان کن فریاد رسانه 1886

 ی تبلیغاتی قوی در اختیار داشتند.  خانه ن توپبرداشته شده بود و ستارگا 1881هرگونه سانسوری از ژوییه 

اکنون در این فرهنگ جهانی نمایش و تصویر که هستیم، ماشین تبلیغ عادی است، اما ابزار آگهی آن زمان، عکس در 

نامه و پوسترهای رنگی نوآوری بود.  نامه و خودزندگی ها، زندگی نامه کارت پستال و حتا کارت ویزیت، رنگینی  اندازه

دیگر وابسته شدند. بی بوق و کرنا از شهرت نیز نشان  شد صنعت سرگرمی، ابزار چاپخش و فرهنگ شهرت به یکر

 نخواهد بود.   



          

ی مرد  در سه سالگی پای چپ لوترک و یک سال بعد پای راست او شکست. رشد پاها ناممکن شد و شد آدمی که چهره

به دلیل درد و مشکل راه رفتن ناچار از به دست گرفتن عصا بود. فرزند از ازدواج سال دارد با پاهای کودکانه.  بزرگ

های بد رشد کرده با آب مدام جاری از بینی  های جسمی دیگر. سینوس درون خانوادگی بود و از این رو دچار ناراحتی

ش تماشای  یس آمد و سرگرمیبه پار 1882از نوجوانی استعداد داشت در کشیدن کاریکاتور. به سال و گرفتگی زبان. 

چاپ شد،  (Le Courrier francaisفرانسه )در کوریر  1886زندگی روزمره شد. نخستین کارهاش در 

ی  پرداخت. زبان هنر خود نیافته بود هنوز و همان شیوه مارت می دادهای سرگرمی در مون ای که به روی روزنامه

مارت شد  برد که چندان نوآوری نداشت. پنج سال نکشید که هنرمند دربار هنرمندان مون ت شده به کار مییطراحان تثب

در پاریس بنا ی ویژه  خانه چاپ 1886های سرگرمی به سال  و خود نیز یکی از آنان. ژول شره، پدر پوستر برنامه

 ( چاپ شد. affiche artistiqueش هنری )گذاشت، اما پوستر زمانی به اوج رسید که کارهای لوترک، استاد آفی

 1896لیتو از   

دانست چگونه از  ی استادی در لیتوگرافی و گرد آوردن نوشته و تصویر با هم، شخصیت غریبی داشت و می با همه

اش، که جسارت  های خاص فرد در قابل شناسایی کردن کرد روی ویژگی تنها تمرکز نمیموفقیت و شهرت سود ببرد. 

رفت به سالن رقص،  های لوچ ال گولو و یا زشتی حرکات ایوت ژیلبر خواننده. هر شب می داشت عیب نیز بنماید، چشم

در ترین اثر را منتقل کند.  بیش ترین خط ها را ببیند و با کم ها، حالت چهره و بدن آرتیست کاباره یا کنسرت تا حرکت

ی نمایش مرکز بود. او  کرد، به عکس نمایش قدیمی که تنها صحنه تر به مشتریان توجه می ای بیش های کافه کنسرت

با  هاش کشیده طرحکشید.  خواری و جنب و جوش را به تصویر می حرکات آزادانه تماشاگران، سیگار کشیدن، نوش



شماری که ازش به  های بی ها، لیتو)چاپ دستی(، پوستر و نقاشی اساس طراحیشدند شتاب در دفترچه، دستمال یا سفره 

 ی مدرن.  ی لوترک در کاربرد خط به تمامی هماهنگ بود با سرعت در زمانه جویانه جا مانده. کار صرفه

 1891مولن روژ،  

روژ به دیوارهای پاریس چسبانده شد. روز بعد  حدود سه هزار کپی از پوستر مولن 1891های دسامبر  در شبی از شب

بندی هم نوآور بود.  ها افتاد. پوستری با دو متر بلندی و یک متر عرض که در کاربرد رنگ و ترکیب اش سر زبان نام

 .آور بود بیننده سرگیجهبرای کرد که  رکت در آن تداعی میجایگاه رقص و حهای گوناگون نقشی از  لوترک از زاویه

که تا باالی کاله سیلندری جماعت  دار یک پا باال انداخته در مرکز کار با دامن چین (La Goulueکن ) ی کن رقصنده

ه، بینی و انگشت شست اشاره دارد به زیر نزمینه، چا ایستاده در پیش (Valentin Le Désosséاش ) رسد. زوج می

 خواهانه در سالن رقص.  کام شود اشاره کرد به جذابیت تن تر نمی دامن. از این بیش

 

ی زندگی طبقات پایین و نیز  ( که آوازهاش دربارهAristide Bruantلوترک در پوسترهاش از ارستیده بران )

ی  مههای جانبی بود، از طنزی بی زمان سود جسته است. ه شخصیتها و باقی  ها، جنده های زندگی جاکش سختی

ها  ماند: کاله، شال و نگاه طنز به تماشاگران. رسانه ن را خالصه کرده در تصویری که به نشان تجارتی میزندگی برا



کار و شند به وار داشته با ی تداعی ای از ظاهر هنرمندان، اشاره کوشند با نشان دادن جنبه به بعد می 2000از سال 

را بنا  تر سنت تصویری اشاره به بخشی جزیی از ظاهر مدیون لوترک هستند که صد سال پیش  شان. همه شخصیت

ی آوانگارد رادیکال، پوستر رنگی را تبدیل کرد به شکل هنری و مرز آن با هنر واال را برداشت. به  گذاشت. با شیوه

 کردند. ودند که قدرت تصویر گرافیکی لوترک را درک می( اندک کسان بBelle Epoqueی زیبایی ) زمانه

هاش نیز بیش از پوسترهاش پشت کردند به هنجارهای استوار هنری. تا آن زمان هنر واالی نگارگری تنها به  هرنگا

های  ی کسانی توجه داشت که خود گزیده و واال باشند. لوترک نخستین هنرمند آوانگارد است که نگاره نگاریدن چهره

 ی ساخت.  'مارت مون'ی  بزرگ از رقصنده

 1892ال گولو با دو زن در مولن روژ،  

ژان تصویرهاش از ی باز و هیچ ابا ندارد از پوشاندن نگاه تحقیرآمیزش.  آید با سینه رقصنده دارد رو به بیینده می

های عیش و نوش  ی زندگی با لوترک دوست ماند و میزبان ضیافت اند. ژان آوریل همه رقصنده استثنایی آوریل

 اش بود. شبانه

 1892ژان آوریل در حال ترک مولن روژ،  

 گردد.  ش درآمده و به زندگی خصوصی بازمی بینیم که رقصنده از شخصیت بیرونی در این نگاره می



شناسند. دوباره شده است فردی ناشناس. دور و برش  گذرند، او را در لباس معمول نمی دیگران که از کنارش می

ی جذابی  چهرهگردد خانه.  در فکر دارد برمیبا نگاه به کف سنگی خیابان و است، سر پایین انداخته و   فضای خالی

فهمید که شهرت برای  رونی خود. لوترک خوب میی محبوب، زنی در زندگی د است از زنی پنهان در پشت ستاره

 های محبوب که در کارهاش آورده، تنها نقاب است و بس.  ی این شخصیت همه

     5-1892 

تصویر دستجمعی از دوستان به دور میز: سمت چپ، ادوارد یکی از مشهورترین کارهای لوترک است.  در مولن روژ

دوژاردن شاعر و ناقد، کنارش می میلتون خواننده، پاول سسکو عکاس، موریس ژیلبر تاجر شامپانی. پشت ژان آوریل 

به  آید که کند و خود لوترک همراه پسر عموی الغر و بلندش دارد می در آینه نگاه میبه ما است. دورتر الگولو دارد 

توانند تَهی و تُهی درونی را  اند که نمی ها همه نقابی جمع دور میز بپیوندد. در نگاه اول جمع گرمی است، اما چهره

 کند.  بپوشانند. کاله سیلندری و لباس پوست هم کمک نمی

اشت، خود ی ژست نقد اجتماعی که از نخست د مارت است که با همه این نگاره، بازتاب حیرت انگیز فرهنگ پوچ مون

 افتاده است.  تباهیبه کام 
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