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 مودیلیانی، خوابگری با چشمان ِ تُهی

 
 ، موزه هنر متروپولیتن، نیویورک1919ژن ایبوترن، رنگ روغن روی بوم، 

ی  ( داشته باشی، اما تهیدست چون موش ِ پستوی کلیسا و به گونهMuseتوانی زیباترین میوز ) استعداد داری، می

ت. این به سر آمادئو مودیلیانی، نگارگر و پیکرتراش ایتالیا آمد. کارش امروز از  رسی به پایان زندگی یمناک  اندوه

 آید.  ی بیستم به شمار می ترین کارهای اکسپرسیونیستی سده به

    ی زادگاه مودیلیانی    خانه  

کردند. مادر  زمانی زاده شد که پدرش ورشکست شده و ماموران اجرایی دارایی خانواده به غارت برده و حراج می

 اش بخشی از دارایی حفظ کرد. آمادئو در خانه درس گرفت و از کودکی به طراحی پرداخت.  تیزهوش

ی زندگی دچار ناتوانی جسمی  و از این رو همه کرد از نوجوانی با بیماری سل، تیفوس و پلورزی دست و پنجه نرم می

جا بود. بعد رفت به رم و تحت تاثیر  گروه  آن 1990ی هنری در فلورانس رفت. تا  به مدرسه 1898سال بود. 

به  1902. سال کردند دنبال میی خومد  به شیوههای فرانسه  نگارگران توسکان قرار گرفت که کار ِ امپرسیونیست

پرداخت. سال بعد رفت به  دل برهنه میتر به طراحی م رفت که بیش Scuola Libera di Nudoی هنری  مدرسه

 های فقیرنشین شهر آشنا شد. جا بود که با مواد مخدر و محله ی هنرهای زیبا در آن شهر. آن ونیز و مدرسه
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جا، کارگاه آوانگاردهایی چون  در مونمارت خانه گزید. آن Bateau-Lavoirرفت به پاریس و در کارگاه  1906سال 

ی خود نزدیک شد که نشان از کوبیسم داشت، اما بدون  ی ویژه د زیر تاثیر پل سزان، به شیوهتولوز لوترک بود. اما زو

 خط و گوشه.   

 

 1908ژان کوچولو،    کارگاه مونمارت 

های بیماری سل  خواست نشانه کار می ی زندگی غریب که داشت، زود کشیده شد به مواد مخدر و ابسنت. با این با شیوه

  بپوشاند.

اند. روی هر چه که  کرد: طراحی و نگارگری. گاهی صد طرح در روز. بسیاری کارهاش از بین رفته سخت کار می

داد به  نگارید. با شتاب، اما جان می تر چهره می انداخت. بیش داد به این و آن یا دور می کشید. یا می آمد، می گیرش می

 ها.    مدل

دارند که در  کشیدهها شکل ِ  های گرم و تند. چهره های زنان با رنگ ی خود یافت و آشنا و شهره است به چهره شیوه

طول بخشید به دوستان. در  تر می بیشش کارهای اندکی از او به فروش رفت.  بینیم. به زمان زندگی هاش نیز می تندیس

  گ. ده سال بیش از چهارصد نگاره آفرید و هزار کار ِ آبرن

ها بود. همراه  های یونانی ِ زنانی است که به شکل ِ ستون ِ سر در نمازخانه چهل و پنج چهره از زنان بر اساس تندیس

پیکر )کاریاتید(ها باید  ( روی معبد ِ زیبایی کار کرد. ستون زنJacob Epsteinدوست هنرمندش ژاکوب اپستین )

 نشان ِ ظرافت. شدند  می

 سو نیز دوستی داشت که به دشمنی انجامید...با پابلو پیکا

 1915عریان نشسته،      1914کاریاتید،  

به لیورنو بازگشت. بیمار و شکسته. چندان دوام نیاورد و به پاریس برگشت و در کوتاه برای زمانی  1909سال 

 مونپارناس کارگاهی اجاره کرد. 

 . 
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 1917هاستینگز، ی بئاتریس  چهره   1912-1911سر زن، تندیس،  

هاش به  اش کرد. بخشی از تندیس جا به ساختن تندیس پرداخت. پاول گیومه، تاجر کارهای هنری در این کار تشویق آن

 از ناتوانی جسمی دست کشید از پیکرتراشی.   1914در پاریس به نمایش گذاشته شد، اما سال  1912سال 

اش ندادند. از آن زمان آرزوی  خواست به ارتش بپوندد که به دلیل ناتوانی جسمی راه زمان جنگ جهانی نخست می

رفت سراغ زنان. بئاتریس  حال بود، میر ِ کرد. اگر اندکی س تریاک مصرف می نوشید و مرگ داشت. مدام می

تاب نیاورد او زندگی  ی هم شیوهبئاتریس نگارید. ش ماند که مودیلیانی چندین چهره از او  هاستینگ دو سال در زندگی

 رفت. ش  و از زندگی

 ی زبروسکی  چهره     1917عریان نشسته بر بالش،   

مراقبت این دوست اندکی نظم داد به زندگی مودیلیانی؛ با شنا شد. آبا شاعر لهستانی، لئوپولد زبروسکی  1916سال 

 ی ابزار کار برای او.  پرداختن روزی بیست فرانک و تهیه

پاریس.  Berthe Weilنفره از او برپا کرد در نگارخانه  نمایشگاه تک 1917زبروسکی شم بازار داشت و سال 

تر کارها، عریان ِ  دانستند. بیش 'الفیه شلفیه / هرزه نگاری'شد، چون کارها را  نمایشگاه باید پس از چند ساعت جمع می

این کار  هماز ویترین دوباره نمایشگاه را باز کردند.  'عریان بر بالش'ی  زنانه بود. پس از چند روز و برداشتن نگاره

 ای فروخته شد.  به بهایی افسانه Sotheby' ساتبیز'در حراجی  2010به سال 

 1917عریان لمیده،  

ترین کارهاش را در  جا فروخت، اما به زبروسکی او را به سفر نیس فرستاد. مودیلیانی چند کار به بهایی بس ناچیز آن

 جا آفرید.  آن هم



 

4 
 

       1918ژن ایبوترن، ی  چهره      

آشنا شد که هنرمند بود و مدل. به   ( نوزده سالهJeanne Hébuterneبا ژن ایبوترن ) 1917مودیلیانی در بهار سال 

دخترشان جیووانا زاده شد.  1918ی مودیلیانی شد. در نوامبر  ی کاتولیک، میوز و معشوقه رغم مخالفت خانواده

 دیگر پرداختند.   نگاری از یک جا به چهره آن آپارتمانی در پاریس اجاره کردند و هم

. هنرمند کمک کندپزشک هم نتوانست توانست برخیزد.  انی و بیماری از بستر نمی، مودیلیانی از ناتو1919آخر سال 

 درگذشت.  ”Cara, cara, Italia, cara“آغوش ژن با گفتن در  1920ژانویه  24ساله در  35

 ی دوستان هنرمند مونمارت و مونپارناس حضور داشتند.  همهدر پرالشز ورسپاری مودیلیانی به گمراسم در 

ش پایان  و به زندگی نجره پریدپ، باردار ِ دومین فرزند، از 1920ژانویه  25برگشت به آغوش خانواده، اما در ژن 

 اجازه داد تا گورش را جا به جا کرده و در پرالشز، کنار مودیلیانی بگذارند.  1930اش به سال  خانوادهداد. 

 چند هفته پیش از مرگ    سنگ گور مودیلیانی در پرالشز  

ترین  به دختراین را به فرزندی پذیرفت و بزرگ کرد. جیووانا دخترشان در فلورانس از خواهران مودیلیانی یکی 

   ..با بازی اندی گارسیا ساخته شود. 2004ای شد تا به سال  نامه ی پدر نوشت که اساس فیلم نامه زندگی

، آمادئو مودیلیانی از پاریس به زادگاهش لیورنو بازگشت. الکل و مواد مخدر در شهر ِ نور، 1909تابستان  باری:

هنرمند را که از خردسالی به بیماری سل مبتال بود، ناتوان کرده بود. در زادگاه اندکی سالمت باز یافت و به ساختن 

  ها به آب سپرد.  ی تندیس با خشم همهخندیدند.  و ی ا های ساخته تنه اش به نیم تندیس پرداخت. اما دوستان

ها. با شگفتی بسیار سه سر ِ  ی زیادی تعیین کرد برای یافتن تندیس بودجه ی شهر لیورنو ، موزه1984سال بعد، در  75

انی شناخته یهای مودیل ها آن را از تندیس ی مودیلیانی یافتند. هنرشناسان و گردانندگان نمایشگاه مرمرین تجریدی به شیوه

چهار مرد که لو رفت داشت. یک ماه بعد  'نشان از نبوغ ِ مودیلیانی'که  'های جادویی چهره'نامیدند.  'گنج ِ بازیافته'و 

گوشتی و  ی کالن، به فکر افتادند و در یک بعد از ظهر به یاری چکش، پیچ از همان ناحیه، پس از آگاهی از بودجه

ی ساخت ابزار برقی  ای برای کارخانه اند. این شد شوخی فصل و بهانه ها را ساخته آن تندیس رکِ ی برقی بالک اند دِ  مته

هنرشناسان و نصیب و آبرو ریزی بزرگ  'هر کسی به یاری بالک اند ِدِکر با استعداد است'هاش بنویسد  که در آگهی

 .شد داران موزه

در چندین ایالت که  2004آورده شد به سال   Modigliani: Beyond the Mythروایت باال در کاتالوگ نمایشگاه 

ها روشن شد که چه مشکل است پرداختن به مودیلیانی، جدا از  به یاری چنین روایت. به نمایش آمد امریکا

مرگ ایتالیایی که خود سپرد به الکل، مواد مخدر و زن در پاریس. رابرت هیوز ِ  ش. زندگی ِ هنرمند جوان نامه زندگی

 'دارند. که هنر ِ مدرن دوست نمی آفرید برای آنان مودیلیانی هنر ِ مدرن می'است که  کرده اغراقهنرشناس به درستی 

( نمایشگاه بزرگ مودیلیانی 2017از کارش شده. تابستان گذشته )و جعل ترین تقلید  یکی از هنرمندان است که بیش او

 بود.   به نمایشگاه راه یافتهکار جعلی از او  21در جنوآ  برچیده شد، زیرا 
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ی کارهای عریان مودیلیانی که زمانی  ترین مجموعه بزرگ'ی مدرن تیت در لندن، آگهی کرده است که  نون نگارخانهاک

گونه به نمایش بگذارد که دوستان و  ؛ و قول داده که مودیلیانی را آن'در بریتانیای کبیر به نمایش گذاشته شده است

توان  ز افسانه چشم نپوشیده و این خود نشان ِ آن دارد که بی افسانه نمیاند. تیت هم ا آشنایان و افراد پیرامون او شناخته

اندیشند.  چه مردم می دارد. تاریخ ِ بی زیب و زینت، عکس ِ آن 'مودیلیانی'ی  به مودیلیانی نزدیک شد. نمایشگاه نام ساده

 نماید.  چنین ادعایی در تاریخ ِ هنر آسان نیست و در مورد مودیلیانی به تمامی ناممکن می

ترین  کنیم که سطحی تان را جلب می اندیشیم به کامش، توجه گوییم عریان و می آغاز کنیم. می 'کارهای عریان'از 

ی مودیلیانی به دستور پلیس  نفره ، نخستین و تنها نمایشگاه ِ تک1917مان همان روایت است که به سال  یادواره

به نمایش آمده بود.  'امت ِ معصوم'گرایانه جلوی چشم  خیلی واقع ها با موی شرمگاه و آوری شد، زیرا عریان جمع

ی  ی عریان بسیار آفریده است. چنین نیست. او سی نگاره شود که هنرمند، نگاره اکنون از آگهی تیت چنین دریافت می

ده در صد. باقی کارها، یعنی ی رنگ روغن.  نگاره و به قولی چهارصد عریان دارد از میان نزدیک به سیصد

توانست برپا بماند اگر که  نیز می 1917هایی با لباس و موضوع خیلی عادی. آن نمایشگاه سال  ست یا آدم نگاری چهره

 داشت.  گاه از جلوی چشم برمی دار، تنها یکی از کارها با موی شرم نگارخانه

 

این هنرمند ِ اندکی رازواره، هنوز خوب فهمیده و شناخته نشده، زیرا به عکس کسانی چون ون گوگ انبوهی نامه به 

با ی  در لیورنو زاده شد، در خانواده 1884اش بودند. سال  اش پیرامون نزدیکاننزدیکان از خود به جا نگذاشته است. 

، در 1920در پاریس زیست. سال  1906انس و ونیز و از سال در فلور ،یهودی ِ سفاردی. پس از تحصیالتفرهنگ ِ 

اش است  های معاصران نامه همه بر اساس گفتگوها و زندگی ،تر از زندگی او سی و پنج سالگی در گذشت. آگاهی بیش

 نر او. هاش با زنان و نه بر ه اند به شخصیت ِ عصبی، استفاده از مواد مخدر و رابطه تر تاکید داشته و کسانی که بیش

های بسیار.  ی خود هنرمند با لکه واره ی دلقک شود. چهره نمایشگاه ِ تیت از اتاق ِ کوچکی با تنها یک نگاره آغاز می

 گی گردن های بادامی و کشیده ی سپید و گرچه خط و رنگ ِ آشنای او ندارد، اما چشم هنرمند کالهی به سر دارد، یقه

ی تیت،  ی مودیلیانی است. گزینش شکل ِ دلقک ِ نمایش، سودایی و رومانتیک، از نظر نگارخانه ی شناخته همان شیوه

ی نشان  . غریب است این ادعا با همه'ی خود ی یافتن ِ دوباره خود را در فضایی نو یافته، آماده'دهد که هنرمند  نشان می

در این و و خود یافته بود زیست  ه سال بود که در پاریس مییلیانی ن  است. مود 1915اسطوره سازی. نگاره از سال 

   . دریافتتوان  سرسرای بعدی، از کارهاش می

ها در پاریس  از نخستین نگارهاین است که مودیلیانی پیش از مودیلیانی وجود نداشته است.  ها درست هم ویژگی نگاره

های غریب، شکل ِ نشستن ِ ناآشنا و خلوت و نبود ِ اشیای پیرامون. نیز  ینیها با خط سیاه به گرد ِ آن، ب توان دید چشم می

 توان سر ِ باریک، بینی دراز و دهان ِ خرد بازشناخت.  ها که از او مانده، می در تندیس

 زیست. از کارگاهی به هوده نبود که در مرکز پر جنب و جوش ِ هنر می دید. بی چه می گرفت از آن گمان تاثیر می بی

های  های دیرین در موزه . با تندیسگزید میکرد و از دیگرانی دوری  رفت، با هنرمندانی دوستی می کارگاه دیگر می

دیده بود. سزان،  1907و پل سزان به سال  1906گاه بزرگ از پل گوگن به سال  پاریس آشنا بود. نخستین نمایش

ی خود دارد.  ای شکل ویژه های او هر چهره  . در نگارهکرد میدیدنی اش را  ای نبود و همین نمایشگاه چهره پرداز حرفه

 ای از یک میز است.  ی یک نگاره و گوشه ها، آستین، دستی در همه جان با دست شگفتی کار ِ او در طبیعت بی

باید از حافظه  ی تاثیر هنرمندان دیگر بر او بینیم. از این ادعا در آگهی درباره تنها کار ِ مودیلیانی می ،در نمایشگاه تیت

ی  و چهره 1913و  1909ی کارهاش ژان الکساندر از  ی حامی و فروشنده یاری بگیریم و خود بسنجیم. در چهره
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در جنوب  1918ی نگاری کودکان به سال  و حتا در کارهای بعدی، چهره 1909اش کنستانتین برانکوزی از  دوست

ها و کاربرد رنگ، تاثیر  بندی توان در ترکیب می –رفت جا  به آن های پاریس پس از بمباران محله -فرانسه 

پرداخت، بی کنار گذاشتن ترکیب بندی و  تر به چهره می ها را دید. اما مودیلیانی به عکس سزان، بیش پساامپرسیونیست

 بکشاند. گونه بیننده را با نگاه ِ ت هی به خواب  چهست دان دست ِ چشمان در مرکز نگاره. و خوب می اغلب با نقش یک

اش ماکس  گرایی دید. معشوق ِ او بئاتریس هاستینگ و دوست خوب ها در کار ِ مودیلیانی را باید در درون یکی از ایده

بینیم  چه می که آن ی این و مودیلیانی نیز از آنان تاثیر گرفته بود. ایده گرایش داشتندئوسوفی )ِخَرد ِ خداوند( تژاکوب به 

 توان دید.  روشن می ،'حقیقت'ها به عنوان تنها در ِ گشوده به  گونه و چشم سرهای نقاب  ها، واقعی نیست، در چهره

شود. اندکی به اغراق: دوازده عریان، لمیده، با شکل و  های پوستر ِ نمایشگاه دیده می ها در عریان چشمی ِ خوابگر

ی 'مایا'رنگ نرم ِ صورتی. یک مدل سه بار تکرار شده با لباس، چشمان خیره و در یکی نگاره بسته.  زنان به عکس 

 یک حالت نیستند. در و فرانسیسکو گویا یک بار عریان و یک بار پوشیده در لباس 

        
 دو چهره از بئاتریس هاستینگ و یک چهره از ماکس ژاکوب

گر، درست مثل زمانی  بینیم با نگاهی چالش هاش می با شال سپید و گوشواره را تا سر شانه 1917دختر الجزایری از 

 کمرگاه.  ی  با چرخش اغواگرانهکه عریان لمیده 

   
 دالل  ِزبروسکی لئوپولدبه سفارش  1917در بهار  –حدود بیست  –های عریان  ترین نگاره بگذریم از خوابگری. بیش

داد به مدل و پانزده فرانک در روز به  آورد، پنج فرانک به هر نوبت می آفرید. او ابزار نگارگری و مدل فراهم می

این پرسش پیش کشید که  2004شناس در نمایشگاه هنر ( Griselda Pollockگریزلدا پوالک ) مودیلیانی.

ی نگاه ِ  دانیم، هر چه هم خیال بپردازیم درباره پرسش ساده نمی این خواست و چرا؟ عریان؟ پاسخ بر زبروسکی چه می

  مردانه و رفتار ِ جسور ِ هنرمندان.  
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سوداگری میان دالل ِ هنر، هنرمند و مدل. در : داشت در سفارش ِ کار کامروای مودیلیانی فرجام ِ  دانیم که شیوه این می

(، تولد ونوس Ingreهای پاریس یافت: زن زیبای حرمسرا از انگر ) توان جاپای شاهکارها از موزه برخی کارها می

 ی گیسو.  است در چند خط، سطح ِ رنگ و بافه ( که به دست مودیلیانی خالصه شدهCabanelاز کابانل )

   
  ، موزه اورسی1863تولد ونوس، الکساندر کابانل،    لوور ، موزه 1814زن زیبای حرمسرا، انگر، 

هر کوبیده است بر چهره مودیلیانی. او چهره های بگذریم از عریان که در  ی آنان نگاری بود که با چشمان ِ خود م 

توان جای دیگر یافت؛ در بایگانی ِ سودا و احساس  هاش را می آنان. عریان ی هم برابرش نشستند و نقابی آفرید از چهره

 شناسد.  گمان زمان نمی که بی

ای که سنگینی بر  از موزه. نماید میی تیت برای دور نگه داشتن افسانه از نمایشگاه اندکی آشفته  گزینش نگارخانه

به تنها بسنده کند تر به کار بپردازد و نه  رود جدی انتظار می ،ی مودیلیانی گذاشته ای بس دورتر از زمانه زمانه

تواند بی داستان، درآمد، اوج و فرود باشد. جای نگاه ِ نقاد به  ها از هنرمند. چنین نمایشگاهی نمی ها و شنیده روایت

 درآوردی.  تر و اندکی من اند به داستانی احساساتی ها، پرداخته روایت

از بیماری سل و اعتیاد  1920گویی در دنیای سوداگری آسان نیست. مودیلیانی در  توان پذیرفت که گریز از گزافه می

برد  کشاند به کارگاه ِ گرد گرفته و از میان گفتگوها با معاصران می چیدمان ِ مجازی، تماشاگر را میبه الکل درگذشت. 

با پالت در دست که  1919از سال  خرین چهره نگاری از خودآخود مودیلیانی در پشت سه پایه و تا تصویر ِ 

 نامیده است.  'ای خودپسند حرفه'ی تیت آن را  نگارخانه

اش ژن ایبوترن، از نزدیک و با  هاش آویخته است. شش چهره از معشوقه نگاری ترین چهره ، بهدر آخرین سرسرا

آسیب دیده و ی مودیلیانی نیست،  لباس. نیز یکی از آنا زبروسکی، همسر لئوپولد در لباس تیره. این آخرین نگاره

 . 1919نگاری خود است از  غبارآلود. آخرین کار، چهره

                   
 1919ی هنرمند از  چهره      آنا زیروسکی
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ها به شکوه تمام در  گر ِ عریان شوی با تصویر ِ عشوه و در خروجی نمایشگاه، در فروشگاه نگارخانه، رو به رو می

 فریب ِ تماشاگر به خرید کارت پستال، زیر لیوانی، کیف و کاندوم. 

 برپاست.  2018این نمایشگاه تا دوم آپریل 

 2018ژانویه 

 


