
 ای دست نایافتنی پیکابیا، پرنده یسفرانس

 یسفرانس' داداییسم،  ِهنرمندانرین ت مهمو یکی از  است ها در تاریخ فرهنگ ترین جنبش پرجلوهگمان یکی از  بی، دادا

داشت در . هنوز هم آسان نیست سخن گفتن و نوشتن با نظم از داداییسم، زیرا این جنبش مقاومت سرسخت 'پیکابیا

خواهد درمان شود. به  نمی روی ی سر و کار داری که به هیچ'بیمار'کنی با  برابر نظم، ترتیب و سنت. زود احساس می

بینیم که هیچ اعتنا  ش می در زندگی .( برویFrancis Picabia /1879-1953ویژه اگر سراغ فرانسیس پیکابیا )

آفرید، امپیرسیونیستی، کوبیستی، داداییستی و سوررئالیستی.  ها یا مرزهای هنری. پشت سرهم نگاره می نداشت به دگم

 'ریآرم  'در شوی معروف  1913ود و سال های کلیدی میان داداییسم اروپا و امریکا ب ترین شخصیت یکی از مهم

(Armory Show )شود.   ی بیستم در امریکا نامیده می شرکت کرد که حوضچه تعمید هنرهای زیبای سده 

از اروپای  -نیویورک  -اش که امریکا پیکابیا از آن استعدادها بود که در امریکا موفقیت بسیار به دست آورد. این گفته

ی تولیدهای فنی بود. در  کهنه پیشی گرفته و سرنوشت هنر ِ آینده به دست اوست، خوشآمد ِ امریکاییان بود. خود، شیفته

روسپی 'ترین کارهاش  کرد. یکی از شناخته ی نو استفاده می ی زمانه ستعارهاش از ماشین به عنوان ا بسیاری از نگاره

 –گذارد: سیلندر و مکنده، چرخ دنده و اجزایی از ماشین که به کامش  ، ماشین عشق به نمایش می'ی عشاق / رژهجهانی

 اشاره دارد. -سکس

 
 متر، مجموعه خصوصی سانتی x 72 95، رنگ روغن روی مقوا، Parade Amoureuse ،1917/ رژه عشاق

زیست،  ما می  اگر پیکابیا در زمان'ی پیکابیا نوشته است که:  درباره( ناقد هنر Robert Hughesرابرت هیوز )

گری در  اوج ِ روسپی –ی کامش مجازی با کمپیوتر  شد و ایده های کارتون ژاپنی می نماهای پتیاره در فیلم ی انسان شیفته

 'ی احساس به یاری فناوری. هراندن هم

نگاری و پس از آشنایی با نخستین همسرش گابریل بوفه به  نوشت، نخست اندک، یادداشت و حاشیه جز نگارگری می

اند، بی نظم، انباشته از جمالت قصار بی معنا و خودانگیخته،  هاش، اصل ِ دادایی شوق آمد در نوشتن ِ جدی. نوشته

 اش.    و همه درست بر اساس قرارهای به هم زدن قرار در زمانهتر جهش فکری تا تمرکز  بیش



 'Poèmes et dessins de la fille née sans mère'/ های دختری بی مادر شعرها و نگاره -مجموعه شعر 1918سال 

در کرد.  اش تر تشویق ( آشنا شد که به نوشتن بیشTristan Tzaraی دادا، تریستان تزارا ) منتشر کرد و با نویسنده -

 زیست که نگارگری براش آسان نبود، و نشست به نوشتن و به زمانی کوتاه چندین دفتر شعر منتشر کرد.  ای می خانه

ی ضد دین در لیست سیاه  ، بی هیچ جمله- Jezus Christus Quibus -'عیسی مسیح سودایی'یکی از دفتر شعرهاش 

م قرار گرفت.   کلیسای کاتولیک ر 

دهد  دارد به مقاومت در برابر نظم موجود و از سوی دیگر نشان می سو فریاد برمی ویژگی ِ متن دادا که نویسنده از یک

ستایید تا از  شاعران تغزلی، شاعران ِ اندوه و درام، شما هنر می'خواهد به راه خود برود. خود نوشته است:  که می

جویید  هایی که شما می روید، راه ادیب. نگارگران که همه جا لنگان می همه هیچ نیستید جز ادبیات بگریزید، و با این

 'شود. ای هستید که به آب پرتاب می ریزه اند. اهل ِ موسیقی، شما سنگ بسته

کردند به گریز از انگاره و معیار. پیکابیا نیز به گفتمان  ها مشکل بتوان ایده یافت، زیرا همه کاری می در کار داداییست

بیند و  بند، تله موش می توان دید که سینه اش دریافت، می انه اعتنا نداشت. اگر بتوان نگاه ِ ادبی ِ نگارگرانهروشنفکر

 ی هنرمندان.  گذارد بر پشت همه قوزی می

برید گم شید، شما نگهبانان آموزش هنرهای زیبا، نوکران 'کنی:  لوحانه چه می اما به عنوان خواننده با این خشم ساده

خواهید  خواهید از زندگی گورستانی بسازید برای نوزادان، موجوداتی می داری؛ چه عمدی و چه غیر عمد، می هسرمای

 'ی بد خودتان ساخته شده باشند، نه هیچ چیز دیگر. که بر اساس نمونه

خواسته. اما چاره  ی این ادبیات ِ جیغ چنین نمی دید؛ گو که نویسنده توان ی سند تاریخی می چنین متنی را تنها به مثابه

 شان گذشته. نیست، بسیاری از ادبیات دادا چنین است. تاریخ مصرف

توان یافت، چون یافتن چیزی جالب  نکات جالب می 'عیسی مسیح سودایی'جا در جا و آن توان کرد که این انکار نمی

ای پرنده وجود دارد که به سختی بتوان روی آن پژوهش کرد، زیرا این  گونه'ای دورریختنی. تخیلی زیبا:  میان ِ کوهه

ها پیش از رسیدن به زمین از پوسته  کند و جوجه پرتاب میاش از بلندی و در پرواز تخم  نشیند؛ ماده پرنده هرگز نمی

، ایستادن یعنی مرگ. این شان مثل تپش قلب ماست آیند، و چون همیشه در پروازند و آرام ندارند، بال زدن بیرون می

ها را  شان بسیاری جان اند؟ یافتن ریشه اند، اما از کجا، از کدام سیاره آمده ها همه جا هستند، زیرا همیشه بوده پرنده

  'دارد. مشغول می

اند و  توان گرفت، گریزان و رموک شان را نمی اش. مچ فکران گمان و بی عمد اشاره دارد به نویسنده و هم این نوشته بی

های  که انباشته است از شوخی، حرف 'عیسی مسیح سودایی'کارشان تا به خود بجنبی، گذشته است از پیش رو. مثل 

کشی و اگر آرزوی بازگشت ِ  حاال که بخوانی، اندکی عطر ِ هشتاد سال پیش به مشام میپرده.  بی هوا و رو هوا و میان

هوده بوده است، با  بی –از جمله داداییسم  –های انقالبی آن زمان  بینی چون بسیاری جنبش گذشته نداشته باشی، می

 ی جدیت.  همه

ها تاثیر گرفت و پسان از  ، از فیگوراتیو تا تجریدی. نخست از امپرسیونیستای تجربه کرد فرانسیس پیکابیا همه شیوه

 همه جلب کرد.  اش را بیش از ، توجه1910کوبیسم، اما مارسل دوشان بود که پس از دیدار به سال 

در مدرسه هنرهای زیبای پاریس درس خواند.  1897تا  1895مند بود و نیاز مالی نداشت. از  ای ثروت از خانواده

( با Salon des Indépendantsها ) ( و سالن مستقلSalon d’Automneدر سالن پاییز ) 1903نخستین کارش به سال 

چینی )نو امپرسیونیسم(، کوبیسم و  های فوویسم، نقطه نشانه 1908ی امپرسیونیستی به نمایش گذاشته شد. پس از  شیوه

دوشان را دید با چندین هنرمند دادای باز مارسل نمایشگاه آرم ری نیویورک در  1913آبستره به کارش راه یافت. سال 

آشنا کرد.  291ی  ی نگارخانه ( عکاس و گردانندهAlfred Stieglitz( رد اشتیگلیتسآلفامریکایی. دوشان او را با 

های نو در  پیکابیای مجذوب پیشرفتاش گذاشت.  نفره در نگارخانه گاه تک همان سال از او نمایش اشتیگلیتس

هاست.  یکی از آن 'اقی عش رژه'ها با ماشین آفرید که  به بعد نگاره 1915سازی، معماری و شهرسازی، از  اتوموبیل

ها، اما خوب اگر بنگری،  بینی، مثل بسیاری کارهای دادییست ی عشاق در آن نمی در نگاه ِ نخست هیچ نشان ِ رژه

نبود. به  'نو'از جنبش دادا جدا شد، زیرا از دید ِ او دیگر  1921یابی. سال  اشاره به کار اعضای جنسی در آن می

ی  بنیاد گذاشت که اشاره داشت به نگارخانه 391ی  نامه های آوانگارد ادامه داد. گاه نامه نوشتن شعر و مقاله برای گاه

ای نوشت بر آندره برتون،  نقد جانانه 1924های تثبیت شده بود. سال  نامه نقد ِ جنبش در نیویورک. کار ِ گاه 291

 ها.   سوررئالیسم و سوررئالیست



نمایشگاه  1948( به سال René Drouinی رنه دروئن ) دوم به پاریس برگشت. نگارخانهجهانی پس از پایان جنگ 

به  بودبه شکل درمان ناپذیری مدام شیوه عوض کرده، مشهور که پیکابیا  از کارهای او برپا کرد. از این بزرگی

ی بود که شارل 'جبون'منفی داشت. هنرمند التقاطی همان این واژه زمان درازی بار ی هنرمند التقاطی.  ترین نمونه به

دهد.  نوشته بود. به این معنا که گزینش ندارد، به فن و شیوه دل نمی 1846اش به سالن در سال  بودلر در نقد معروف

یا باید کرد که التقاطی بودن، زمانی اصل خواهد بود در کار پسامدرن. و پیکاب بینی نمی اما حتا بودلر بزرگ هم پیش

های بسیار تجربه کرد و  که کنار پابلو پیکاسو قرار گرفته است؛ هنرمندی که هشتاد سال تمام شیوه شاد باشد از این

 همیشه نیز در صف ِ جلو بود. 

 پیکابیا  دو کار   

نامند، اما هنرمندی  توانست کپی کند. اکنون دیگر او را سارق هنری نمی فرانسیس پیکابیا از کودکی خوب می

 گرفت.  ی خود پیشی می هاش از زمانه خوانند که با از این شاخه به آن شاخه پریدن می

تروپه -د. و آن خلیج ِ آفتابی سنبروم سراغ نمایشگاه: این کار امپرسیونیستی از سر در نتردام پاریس باید از مونه باش

ای از کارهای فرانسیس پیکابیا باید باشد.  شود. نخستین سرسرا، نمایه ی رنگ از سزان. آدم گیج می های برجسته با تکه

از امپرسیونیسم به نقطه چین و فوویسم ها  جا که نگاره ای. آن ی دیگر و سرسرای دیگر رفته شاید به طبقهکنی  فکر می

ها امضای  ی نگاره ها از مونه، سینیاک، گوگن، سزان و تولوز لوترک نیست. زیر همه اند. اما، این ش گذاشتهبه نمای

 بینی. فرانسیس پیکابیا می

بردار،  هاش را برای سالن پاریس فرستاد، ناقدان به او تاختند که کپی ی بیستم نگاره های نخست سده وقتی پیکابیا در سال

جا گذاشته که مونه. پیکابیا اما هرگز در  پایه را درست به همان شکل و همان شرمانه سه یمقلد و دزدی است که ب

 کرد.  کرد. از عکس استفاده می ها کار نمی چون امپرسیونیست فضای باز، هم

ی بیستم. در  شناسند و نوگرای بزرگ سده حاال، یک سده بعد، دیدگاه عوض شده است. او را یکی از بزرگان دادا می

تر از  شویم که بس پیش ی کارهای عظیم امپرسیونیستی آشنا می اند، با پیکابیای آفریننده ین نمایشگاه که از زوریخ آوردها

رفت تا بر آن سلطه یابد. از این نگاه او پیشگام کسانی  های گوناگون می ی خود بود. پیکابیا آگاهانه به سراغ شیوه زمانه

   اند.   شهره 'appropriatie artistsهنرمندان استیالجو/'ورتوانت است که به کونز، ریچارد پرینس و است چون جف

تر بتواند مسیر عوض  سر ِ ما کروی است تا فکر آسان'شویم که  ی پیکابیا نزدیک می در بیش از دویست نگاره، به ایده

 'ها را باید چون پیراهن عوض کرد، تا همیشه تمیز باشد. کند. ایده

بینیم که  که توجه کنیم، او را هنرمندی می – Pharamousseیا  Funny Guy ،Udnie -های مستعارش  به نام

ی  ساز، ناشر و طراح. این دم خط و نقطه مدام به کار یافتن چیزی نو در خود بود. کوبیست، داداییست، شاعر، فیلم

بینی یا کاتالوگ  تر کار که می هر چه بیشبپردازد.  ای به تمامی واقعی گذاشت تا دمی دیگر چهره تجریدی بر بوم می

او را ی تنها یک نفر باشد. مارسل دوشان کارهای  کنی این همه کار آفریده تر تردید می زنی، بیش نمایشگاه که برگ می



دارم روزی آرزو 'گفته است:  1923خود پیکابیا به سال نامیده است.  ('Kaleidoscopeهای زیبابین ) ای تجربه 'چرخه

 . 'ی ژانرها هنرمند همهام بنویسم:  بر دیوار خانه

     
ی  گویند از مجموعه یگانه فرزند بود از پدراسپانیایی زاده در کوبا و مادر فرانسوی. در جمع اشراف پاریس بالید. می

ی عظیم تمبر پستی. کسی به  بفروشد برای پرداختن به مجموعهکرد تا پدر اصل کار  های پدرش کپی برداری می نگاره

ی کافی خانواده جای  ش این را بیان کرد. سرمایه به توانایی نگارگری برداری پدرش پی نبرد تا خود، با افتخار کاله

به توان دید، نیز  ی کارهاش می دغدغه براش نگذاشت تا در آزادی به هنر بپردازد. شنگی، ظرافت و طنز در مجموعه

بوده است  'لذت'در گفت و گویی بیان کرد که در کارش به جست و جوی  1924سال دورانی که دچار افسردگی بود. 

کیلومتر راندن با  120گوار به زیر آفتاب یا با سرعت  لمیدن ِ خوشقابل مقایسه باشد با شب زیبای عاشقانه، 'که 

     'اتوموبیل.

    

زندگی ( /کشتی تفریحیYachtی خودروی اسپورت بود، در یات ) سالهای بیست و سی به عیاشی گذراند. گردآورنده

داران در ریورا.  کرد برای پول های جشن برپا می کرد که کناره گرفته بود رو به روی کازینویی در کان و شب می

. زیر عکس تار 1924سال  –دهد  که پیکابیا را در خودروی مسابقه نشان می 'من ری'عکسی به یاد ماندنی هست از 

خواست مثل راندن خودرو به نگارگری بپردازد: تند، قابل چرخش، از میان ِ  . پیکابیا می'پیکابیا و سرعت'نوشته 

  .  دل خوشی دلپذیری  تاریخ ِ هنر. ناآرام بود و به گونه



به ساختن نگاره با  (Robert Rauschenbergتر از هنرمند امریکایی رابرت راشنبرگ ) خیلی پیشفرانسیس پیکابیا 

ی زن با چوب کبریت  جان با گل آفرید. چهره با خالل دندان، تناب و دکمه طبیعت بی 1924اشیا پرداخت. به سال 

( با 1925) ها در نیس بلوار انگلیسیها در  چوب کبریت، سکه، سنجاق و غیره. نخل( ترکیبی است از 25-1924)

 ماکارونی است و پر ِ پرنده. قاب ِ آن هم چوب پوشیده با پوست مار.  

    
( ساخت، شاید زیباترین نمونه باشد René Clairبا رنه کلر ) 1924که به سال  'Entr’acteانتراکت/'فیلم سوررئالیستی 

 ( https://www.youtube.com/watch?v=mpr8mXcX80Qید: توان د جا می )این از تخیل محال و غریب پیکابیا

کند، شتری تابوت  ی شلیک می در حال جست و خیز توپ آمادهبینیم که پیکابیا  می موسیقی عصبی اریک ساتیهمراه ِ 

ی  . همهدود دنبال تابوت میبه رقصان  –غلتد  تابوت در سرازیری کوه میوقتی  –ی عزاداران  کشد، و دسته می

زمانی که فیلم ویدیویی و هم به  اند. آن بینیم که چسبانده شده ایی نیز میتصویره  اند و تازه تصویرها مورب گرفته شده

تواند هم از  پیکابیا گفته است این فیلم برگردان رویاهاش است، اما می وجود نداشت.هنوز کاری ِ تصویر  دست

 .کرد هاش باشد، زیرا آن زمان هر روز تریاک مصرف می توهم

جنگ  زمانبه نگاری گرترود اشتین و مارلن دیتریش(،  های سی )از جمله چهره نگاری در سال پس از دوران ِ چهره

های عامه پسند و  شد در روی جلد رمان که می بازاریی  شیوهرو کرد به نگارگری . باره چرخی غریب زد یک

نان ِ عریان یا با لباس زیر اندک و از روی هایی ساخت از عشاق جوان و ز نگاره 1942ها دید. حوالی سال  نامه رنگین

زنند به تبلیغ رئالیسم سوسیالیستی ِ  هایی که چشمک می . نگارهParis Sex Appealی آن زمان:  ی الفیه شلفیه نامه رنگین

توان طنز و جدی  الی. گو که مثل همیشه در کار پیکابیا نمیس برد از بحران میان گمان رنج می ی هنرمندی که بی ها؛ ساخته نازی

نماید،  کارانه می چه در کارش محافظه ای شیطنت بود؟ آن زد با رایش سوم یا که گونه ها الس می با این کیچاز هم جدا کرد. 

   تواند رادیکال هم دیده شود.  می

   
 . ست نکردنیباورضای فرانسیس پیکابیا بر بسیاری کارهای این دوران امی کارش پرداخته شود.  بد نیست به این جنبه

https://www.youtube.com/watch?v=mpr8mXcX80Q


ای و  های گوناگون، با موهای بور، قهوه باشند. در حالت 'pin-upدختر پوستری/'توانند پوستر تبلیغاتی  ها می این نگاره

اند برابر آینه که باسن و  آیند، نشسته سیاه، ابروهای کمانی، دهان سرخ آتشین. لباس از تن کشیده و از پرده برون می

راز کشیده بر گاه نیز دو یا چند تایی، دزار.  و علف -شوره نزدیکماسه و تلهاشان خوب دیده شود و یا بر  پستان

 . ورزی. برخی نیز پا گذاشته در آب و نگاهی به موج و انگار به عشق ختی ِ ساتنروت

ر چرانان بنوازد د ست که چشم ِ چشم  های عروسکی: بدن ِ زنان از همان آناتومی از نگاه ِ هنر ِ نگارگری، یادآور کلیشه

 خواهد.  لوحانه و سر به راه همان کرده که بازار می خواهانه. نگارگر، ساده کام خیال ِ تن

ی  همهید. آ های هنر مدرن به شمار می ز ستوننویسنده و شاعر فرانسوی که یکی او این همه با امضای نگارگر، 

جسته  این نگارگر که بر باالترین پله ایستاده، چه میها از هنر مدرن به دور ریخته است. انکار ِ خود، انگار.  برداشت

 در این رئالیسم ِ بورژواپسند ِ بازاری؟

های پیش  های الفیه شلفیه از نشریه اند. عکس هایی که سرمشق پیکابیا بوده اند با عکس ذاشتههایی گ در نمایشگاه ویترین

ها را با رنگ روغن بر بوم کشیده  . پیکابیا همان عکسParis Magazineو  Mon Parisاز جنگ در فرانسه: 

این همه نگارگر را چه 'ست، پاسخ این بود:  ش ایراد گرفتند که کارهاش تقلیدی وقتی بهکرد.  است. پنهان هم نمی

  'ند بر بوم؟شک نامید که سیب می می

نظر به مارسل دوشان نزدیک ی هنری همیشه خالف جریان بوده است. از این  گاه پیکابیا از هنر و هنرمند و سلیقهدید

ی انفجار بود و مارسل دوشان طناز ِ آرام و اهل تأمل و هر دو ایستاده در برابر ِ نظم ِ  است: پیکابیا انبار باروت ِ آماده

 موجود هنری.

کاری ِ  های مبتذل بر بوم، خویش ی عکس ای پیکابیا، این است که او با ترجمه های کلیشه ست در نگاره چه پذیرفتنی آن

پوستری نشان ِ  انگیزی. حالت ِ زنان و دختران ِ ی زمانه را جلوی چشم آورده است. نمایش ِ فریب خواهانه کام تصویر تن

 ی گندیده.  های تن و پوستی به پوسیدگی ِ پوست میوه ی قوس های فقیرانه با خط جان ابزار ِ لذت دارد. ابزاری بی

ی  گرایانه واقعهای  ی کار نزدیک بود به نگاره برداشت ِ سیاسی هم شد، زیرا که شیوه پوستریدختران های  این تناز 

ها  این زنان و دختران ِ جرمن )آریایی( به زمان تمرین ژیمناستیک بر زمین چمن.یادآور ِ گفتند: در رایش سوم.  عریان

  توانست پسند ِ شهروند فرانسوی هم باشد.  می

  'استاد ِ پشم ِ آلمانی'، معروف به (Adolf Ziegler) آدولف زیگلرهای نگارگر ِ محبوب ِ هیتلر،  میان نگارهاما فرق بود 

 دو کار از آدولف زیگلر    

در کار پیکابیا، پرداخت به جزییات چون موی شرمگاه ( با دختران ِ پوستری پیکابیا. Ivo Saligerایفو سالیگر )یا 

( از سالیگر است: 1939) 'داوری پاریس'اش  ی روشن  نگاه کنیم به کارها، در خواهیم یافت. نمونه.  بینیم، جز سایه نمی

را با کار استادان  زند. و مقایسه کنیم این دید میوار دارد سه ایزدبانوی اسطوره  گیر از مرد ِ هیز که قدیس نمایشی نفس

  .بزرگ ِ نگارگر از جمله روبنس تا بوی ابتذال بشنویم

تا پایان جنگ دوم جهانی چهل نگاره از  1933های عریان. از  دانیم پیکابیا چه فکری در سر داشت از این نگاره نمی

نیز های ساده  با خطهای تجریدی  گو که در نگارهاین دست ساخت و درست پس از جنگ رفت سراغ کار تجریدی. 

کشتی تفریحی  -اتوموبیل داشت 127 –ا او بود. جز خودرو خواهی تا دم ِ مرگ ب کام تنتوان یافت.  کامش مینمادهای 

 و ویال، زن بسیار دوست داشت. 

اندکی از Aires Abstraites- (1957 )  -ی هنر مدرن  ی کتابی درباره ، نویسندهپیکابیا-گابریل بوفهاش  همسر نخست

  راز گشوده است. 



 ، نگارگر نازیداوری پاریس از ایفو سالیگر     

داد  زمان جنگ به پول نیاز داشت. سلطان مراکش سفارش میخواند. هنر ِ برای زیستن.  خود آن را نیاز ِ تغذیه می'

 'پسندیدند. برای آویختن در حرم. در شمال افریقا کارش را خیلی می

ای گردش ِ  ورزی بود. گونه گری برای او عشقیک بار حرف درستی زد: نگار'شناخت:  تفاوتی میان هنر و زندگی نمی

 'کرد شکل بیافریند و هرگز نکوشید کار دیگری بکند. خون در بدن که وادارش می

فرانسیس پیکابیا را به جرم همدستی با دشمن دستگیر کرد، اما به دلیل نداشتن مدرک جرم  1944دولت فرانسه به سال 

پرسش که چه دیدگاه سیاسی داشته  این یابی بر هاش که بخوانی، پاسخ نمی هزود آزاد شد. به کارهاش که بنگری و نوشت

 است. 

ست که  ( آلمان نازیkörperkulturیادآور فرهنگ ِ تربیت بدنی ) 1942-1943این کار از  

 شد.  به نمایش گذاشته می (Leni Riefenstahl) لنی ریفنشتالتبلیغاتی های  در فیلم

 
( داریم که از عکس اروین بلومنفلد یهودی 1942-1941) ' L’Adoration du veauدرود به گوساله /'اما در برابرش 

 ها به نشان سالم ِ نازی به سر گوساله. طنزآمیز هیتلر است، با دست (parody) ی نظیرهای  استفاده کرده و گونه



گفت این است. هنرمندی است که همیشه خالف ِ ای هل داد و  توان به گوشه که فرانسیس پیکابیا را نمی کوتاه سخن این 

 جریان حرکت کرده و به هیچ دگمی سر نسپرده. 

 'رفتی رفیق، دیدار به زودی.'و مارسل دوشان با شنیدن خبر درگذشت فرانسیس پیکابیا، پیامی تلگرامی داد: 
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