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کند  اشاره میکنند،  جا که دو شخصیت رمان به آمستردام سفر می ناپذیر ِ هستی'، آن میالن کوندرا در رمان 'سبُکی ِ تاب

بوی تند ِ شاش  ،روسپیانهای گرد آن با این شرح که میان جهان ِ خدا و  خانه به کنتراست میان کلیسای قدیمی و روسپی

 کند...'  ی مرزی که دو کشور از هم جدا می آویخته است '... چون رودخانه

تر به  ( بیشstroopwafelها از سفر ِ آن دو گردشگر گذشته، بوی حشیش و وافل ) که سال -2018سال  –اکنون 

لولند با آرامش ِ درون کلیسا بس شگفت است. این  گران که در هم می رسد. اما تفاوت میان انبوه ِ گردش مشام می

تر شده است. پا به درون کلیسا که بگذاری، نه تنها آرامش تجربه  تابستان، کنتراست بیرون و درون کلیسای قدیمی بیش

 قه است در دریای ِ رنگ سرخ. بینی درون ِ کلیسا غر کنی، که می می

 بینی.  ( رنگ ِ سرخ به این اغراق نمیRed Light Districtی پیرامون کلیسا ) خانه ی روسپی ی منطقه در همه

های کلیسا  ی پنجره ( همه1979 -ونیز - Giorgio Andreotta Calòجورجیو آندرئوتا کالو ) د ایتالیاییهنرمن

چه در نمای ِ  ی آن ای دیگر به درون آن بدهد. همه )هزار و هشتصد متر مربع( با زرورق سرخ پوشانده تا جلوه

معماری داخلی کلیسا باید دیده شود، غرقه شده در رنگ ِ سرخ. کالو با این دخالت، درون کلیسا تبدیل کرده است به 

  بینی. ای غریب با رنگ ِ سرخ. گفتم اغراق، اما نه به آن اندازه که در 'شهر بازی' می تجربهنور. کار ِ هنری با 

کشاند. به ویژه  ها با رنگ تند همیشه نگاه سوی خود می کند. اشیا و نگاره هنر ِ نور در هر نمایشگاهی جلب توجه می

. موجی Flylightی شهری آمستردام بود با عنوان  زهاگر حرکت هم داشته باشد. آخرین نمایش با نور در چیدمان ِ مو

تفاوت با این کار در کلیسای قدیمی اما بسیار آورد.  های آزمایش که پرواز ِ فوجی پرنده به ذهن می از نور در لوله

د. داند چه احساس شگفتی به بیننده دست خواهد دا است. در برابر ِ آن چیدمان، این احساس داشتی که سازنده خوب می

 گذارد. بینی نمی چه می تاثیر آن از پیش در نظر گرفته شده و جایی برای تخیل در دیدن چیزی ورای آن

 در موزه شهری آمستردام Flylightچیدمان   



است که  (Clement Greenbergهای کلمنت گرینبرگ ) از پیش تعیین شده، یادآور نوشته ت ِی ثاب ی برنامه تجربه

 – Kitschی آلمانی کیچ ) گذارد؛ با آوردن واژه ی سرگرمی می ی هنری در برابر ِ هنر به مثابه هدکار ِ مشکل و گریزن

انصافی  . البته کیچ نامیدن آن چیدمان بیتا به فرهنگ ِ باالدست و پایین دست اشاره کند (ای و باسمه پر زرق وبرق

ی فرهنگ ِ باالدست و پایین دست  از انگاره .گان نهفته است ی پرواز پرنده است، زیرا در پس ِ پشت کار انگاره

 گیرم تا تاثیر ِ نمایشی کار ِ هنری با نور درک کنم.   کنم، اما از آن یاری می گرینبرگ هم دفاع نمی

 

ماند. المپ در  ناشناس میی نور  گیرد و چشمه ی ملموس می کند به تاریکی ِ فضا، نور ِ رنگی جنبه چشم که عادت می

کند. تاثیر نور چنان است که کار را  ای، اما هنرمند است که هدایت می کنی که فهمیده بینی. انگار می کار نیست، یا نمی

 که سازنده خواسته است.  ی دیگری ببینی، جز آن گونه

ست که از بیرون  رق ِ سرخ تنها فیلتر نوریای. زرو چه تاکنون دیده کار ِ کالو در کلیسای قدیمی اما تفاوت دارد با هرآن

کند. هنوز خود ِ  تابد و توجه جلب نمی انگیز ندارد. نور به درون کلیسا می ی هیجان تر است و جلوه رسد. فضا آرام می

ها دیگر سنگ و چوب نیستند. فضا هماهنگ است برای بودن و ماندن در آن.  ها و دیرک بینی. ستون کلیساست که می

ی هنرمند در این است که از فناوری سود نجسته. نور مصنوعی امکانات بسیار دارد، اما چنان توجه  تادانهکار اس

ی امکانات ِ عادی: از پشت ابر یا از  آید با همه ها به درون می جا آفتاب از پنجره خواهد که مهارش مشکل است. این می

 آسمان صاف و تاثیری پویا چون نور مصنوعی ندارد.  

با تاکید بر پویایی عمودی ِ آن پیش چشم ی زیبایی معماری گوتیک  لو از این فضای عظیم استفاده کرده تا همهکا

 ن ِایجاد شده با جهان ِ بیرو  تر است. فاصله ها دیدنی های افقی سنگ جا و شکل تر شده این بیاورد. آسمان به زمین نزدیک

  این فضا. 

این کلیسا تجربه  تواند باشد که هم توان برداشت دیگری هم داشت: این سرخ ِ تند یادآور جنون شمایل شکنان نیز می می

شاید به  –نماید  تر می رنگ ها در نمایشگاه روی کاغذ صورتی با حروف ِ سرخ به زیر نور ِ سرخ کم یادداشتکرده. 

 کردن کنتراست؟   جلوه  خواست ِ هنرمند در کم
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