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 (Toledo)سن خوان قدیس، موزه ال گرکو در تولدو 

 

آنجلو به گوشت  آنجلو. میکل ( شخصیتی به تمامی خاص در تاریخ هنر است. متفاوت با میکل1614-1541ال گرکو )

ایمان و سرسخت در  قدیسان هرچه هم پرهیزگار، با  های قدیسان. اما این پرداخت و ال گرکو به شخصیت و عضله می

و شکل شان  درونگرند. حرکت  ی جالب توجهی بیان باورشان به نظر آیند، جسمیت سرسخت ندارند. به گونه

های کار ال گرکو است. هر قوس  حرکت موزون یکی از ویژگیای روحانیت تغزلی.  گونهشود.  شان دیده می ایستادن

ی  ازتاب واقعیتی فراتر از واقعیت است. شکل، رنگ و شیوهیادآور رقص فالمنکو است. شکل و شیوه در کار او ب

د. در این گونه کار خود را از هر دستور شود بلکه استقاللی بیش از حد دار ی در خدمت هیچ چیزی گرفته نمینگارگر

 ناب! های آزادوار قلم مو بی اندازه شجاعانه و مدرن است. رنگ  ها و ضربه ها، رنگ ای رها کرده بود. خط و قاعده

ها در تنها یک  بندی سطح پرده، یا آفرینش گونه زمان ترکیب پیچیده با تقسیم او نخستین اکسپرسیونیست نبود؟ و هم

  پرده... 

 کنی تو! گرکو، چه می  ال

کشید که پاهاشان به زمین  هیچ کسی چون او نتوانسته است به مفهوم 'دگرپیکری' شکل بدهد. فیگورها را چنان می

 انگارآونگ باشند میان زمین و آسمان. همه چیز و کس رو به باال دارد، در حالتی از قیام و خلسه،  نرسد و همه

ی زیبابین  ها در استوانه ی چرخش رنگ اند در میانه ای در جشن بزرگ. فیگورهاش چون فضانوردان بی وزن رقصنده

(Kaleidoscopeکه خود در هوای توفانی به چرخش است. به دست آدم ) ش باید توجه کرد. ها 

گذاشتند تا مدل مصلوب  کاران محکوم به مرگ با صلیب را در اختیار تندیس سازان می گویند که در اسپانیا جنایت می

اش  )عیسا( داشته باشند. معلوم نیست این راست باشد، اما ال گرکو به چنین شیوه آموزش نیاز نداشت. در هیچ نگاره

 اند.  یدی که سر بریدهشود، حتا خون شه خون دیده نمی

کرد. کاری بس خطرناک، چون آن زمان باور بر  اما از دیوانگان به عنوان مدل برای قدیسان و حواریون استفاده می

 این بود که دیوانگان ابلیس در خود دارند. 

 ال گرکو این را خوب دیده بود: تفاوتی نیست میان دیوانگی و سرسختی در ایمان.

 در برابر نمایندگان باورپرسی )انگیزیسیون( پاسخگو باشد. بی گمان مثل همه به گریختن فکر کرد. او را خواستند تا 



 ای؟'  روز بعد، مفتش بزرگ از او پرسید: 'کارهات را همراه نیاورده

 

 

اندوه گین یا همان مریم که  کنند بر صلیب. مادر اندوه اش می کوب ناک باشد دیدن پسر خودت که میخ خیلی باید وحشت

 گذارد. جسورانه. همه ال گرکو آن را به نمایش می توان کرد. با این مرگ پسرش عیسا دارد. تصورش را هم نمی

های گریم. تماشای مصلوب  های جنگ ستارگان، افسانه های یونانی، فیلم های کتاب مقدس فرقی ندارد با اسطوره قصه

تواند بهانه باشد برای  دانم. نگاه به هر کار هنری می چه می شدن پسر باید احساس درگذشتن از پسر هم داشته باشد.

 ی داوری دیگران. نام، بی دغدغه ی زشت یا زیبا، بد یا خوب، شناخته یا گم روایت داستان ِ خود. بی دغدغه

 

 هنر یعنی ساختن چیزی به دست خود. 

 

 های خودت.  نگاه با چشم :این است


