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  پاری  ِفرمانروایپیکاسو، 
 

شود به  ( داده می doigt d'honneur) 'خل و آبی'سفر ِ رسمی  و درکه بحث است بر سر جمهوری ششم  به زمانی

به انتظار  های انبوه  در صف اند ایستادهگاه ِ پر شدآمد ِ پاریس  در صبحها  پاریسی، به زمانی که جناب امانوئل ماکرون

 ؛شود ( دارد بازسازی میGrand Palaisگی، کاخ ِ بزرگ ) اُفت کرده، باستیل فرو رفته به آشفتهها  مترو، بهای هتل

برای ست بروید سراغ ِ دو نمایشگاه که پرداخته است به پیکاسو.  همه کافی ها. اما از این ر شده از نمایشگاهشهر پ

. اما اگر بودردهم اکتبر آخرین روز ( دیگر دیر شده. چهاPetit Palaisدر کاخ ِ کوچک )نمایشگاه ِ جالب 

بینید که پیکاسو در آن نقش مهمی دارد. ژرژ براک و دیگران را نیز  گاهی می شانس باشید، جای ِ آن نمایش خوش

چنین  1953از سال  –ی کوبیسم  نمایشگاهی برپا شده در باره 2019فوریه  25خواهید دید. در مرکز پمپیدو تا 

( در اورسی. سیزده Julian Schnabelایم. سومی نیز هست: کارهای جولیان اشنابل ) ندیدهای  تردهسنمایشگاه ِ گ

  نمایشگاه ،دهد زحمت میبه خود که  . برای آن2019نگاره از دیگران کنار ِ یازده کار از خود ِ او؛ تا سیزدهم ژانویه 

 . های شخصی مایش مجموعهی ن ، به اضافهکاراواجو، شیله و ژان میشل باسکیت هم هست یها از نگاره

          
 1901مرگ کارلو  کاساگما ، تابستان       اسوموزه ملی پیک – 1904پیکاسو در مونمارت، 

راه گم کردن هم بد نیست: های فرانسوی دیگر هم هست.  روند تنها برای اپرا یا نمایشگاه. جاذبه ها به پاریس نمی اما آدم

پرسی برای تغییر چند ماده از  همه 1958این جمهوری ششم است. شارل دو گل بود که به سال  ها هم یکی از بیراهه

ها صورت گرفته. صدای چپ هم همیشه بلند  کاری پیشنهاد کرد و زان پس بارها دستدر جمهوری پنجم قانون اساسی 

زند، مثل حاال  هم به زمانی که در مجلس ملی تنها یک حزب حرف آخر می  حق هم دارند. آنو  'پس ما چی؟'بوده که 

نوسازی که عنوان جمهوری ششم باشد. آن هم به سالی گیرد برای  گاهی نیز بحث درمی گهکه حتا در اقلیت هم هست. 

شورای قانون اساسی فرانسه بق اسلویی دبره، رییس -ژانشود.   جمهوری پنجم جشن گرفته می ِگردکه پنجاهمین سال

قانون اساسی در برابر 'با حروف درشت چاپ شد:  'فیگارو'ای از آن در  ای علیه بحث قدیمی امضا کرد که جمله بیانیه

ی  ماکرون در برنامه 'اش است. وزیر مقاومت کرده که نشان قدرت 1400نخست وزیر و  23شت رییس جمهوری، ه

های  خانه کل ِ انتخابات داده بود. از کاستن ِ تعداد نماینگان مجلس و سنا. خورشانتخاباتی قول دگرگون کردن ش

عضو براشان  577عضو، شدآمد  400مندند که جای  گلهپیرامون بنای کاخ بوربون که مجلس ملی در آن است، 

پرسی اینترنتی راه انداخت که آیا الزم است برای شارل آزناوور سوگواری  بود که همه 'فیگارو'این  مزاحمت است. هم

 شرکت کننده با آن مخالف بود.  52.000دولتی برپا شود. اقلیتی ناچیز از 

ی اورسی است؛ حتا اگر از پیکاسو خسته شده  کف موزه برپاست و باید دید، در هم 2019نمایشگاهی که تا ششم ژانویه 

دانیم نزدیک  اش نگذشته که کاری دور بریزد. تا اکنون می هم از ذهن  دمیانگار . ای با آن همه کار که از او دیده باشی

ای درخور گرد آورده. کار پیکاسو تا  ی اورسی اما همت گماشته و مجموعه موزهکار از او در دست است.  120.000

گرچه (. Bleu et roseه عنوان نمایشگاه نیز هست )شود ک دوران آبی و صورتی شناخته می 1906/1907حدود 
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های  ؛ گدایان، روسپیان و دلقک-گوناگونی بدون  - ست ی نوزدهمی ی احساسات سده بخشی از کارها دربرگیرنده

 بینیم.  برآمدن ِ پیکاسوی نوآور می 1904از حدود  .پوش که هنوز مورد توجه بسیاری از بینندگان است رنگین

اش  ، پس از شلیک گلوله به زنی که دوست1880ی  )دوست شاعر و نگارگر پیکاسو کارلوس کاساگماس، زاده 

ای به مغز خود خالی کرد. زن اما جان به در برد و بعدها شد مدل ِ پیکاسو در  داشت و او را وانهاده بود، گلوله می

 (.'دوشیزگان آوینیون'ی  نگاره

 1903زندگی، می  

که یکدیگر به  -راست  –با دو زن عریان   پیکاسو نخست قصد داشت خود بنگارد میان زن ِ عریان سمت چپ و نگاره

به فروخت  1904در  -یهودی ِ پیر  –ی دیگر  اند، اما بعد کارلوس کاساگماس را نگارید و همراه نگاره آغوش گرفته

 خیالی زیبا و واقعی: آبی ِ سنت و آغاز ِ نوگرایی ِ صورتی.  . دوست نگارگرش سباستیا خونیان

بیرون خواهی آمد. کنار ِ بسیاری کارهای عظیم ِ گردآمده از گوشه و   حتا با تردید هم پا به نمایشگاه بگذاری، راضی

و مستند بشناسی. با اند تا کار ِ اصلی به درستی  ها آویخته ها و عکس های روزنامه ها، نوشته ها، مشق طرح ؛کنار جهان

توانی دقیق شوی و بیاموزی. )زود رفتم و از آسیاییان ِ پر سر و صدای دوربین به دست ِ  ی شلوغی ِ نمایشگاه می همه

های  های دیگر و نمایشگاه تر بود، به عکس زمان ها هنوز نشانی نبود(. اورسی از همیشه شلوغ پیاده شده از اتوبوس

   اند.  آشفته و در هم آویختهها بس  ونیستی موزه در حال بازسازی است و نگارهدیگر. بخش ِ کارهای امپرسی

( نود و John Richardsonست با جان ریچاردسون ) برای دوستاران: در کاتالوگ نمایشگاه اورسی گفتگوی مفصلی

ی پیکاسو را به پایان رسانده. سه بخش نخست که  نامه ی زندگی شود بخش چهارم کار ِ یادمانه چهارساله که گفته می

آماده شده و  – 1973تا  1933از  –خواندنی بودند و تردید بود در به پایان رساندن ِ آن، به دلیل کهولت. بخش چهارم 

 ی هنرمند است.  نامه هاست که خیلی بیش از تنها زندگی نامه زیباترین زندگیباید منتظر انتشارش بود. این یکی از 

 
 شود.  داری می ی پوشکین، مسکو نگه . نخست در اختیار گرترود اشتین بود و اکنون در موزه1905غاز اکروبات روی توپ، آ

 ( !Picasso. Chefs-d’oeuvreشاهکارها! )ی پیکاسو، با عنوان: پیکاسو.  موزهنمایشگاه در به تردید بودم در رفتن به 
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تر از  جا در پاریس نشان داده شد: بس بیش زمان از جاهای دیگر جهان گرد آورد؟ این توان هم آخر چه اندازه نگاره می

اند به  جا هم درست مثل اورسی توجه کرده برپاست. این 2019این نمایشگاه تا سیزدهم ژانویه  که به خیال آوری. آن

گمان برای خیلی از دوستاران  ی مستند و گروهی از کارهای کوچک دیگر که بی ه کار اصلی، به همان شیوهپانزد

چه از پیش در موزه بوده، رفته به انبار.  ی فضای موزه در نمایش ِ این کارهاست و آن ناشناخته )مانده( است. همه

طرحی بر نوول معروف درآمد است بر کارهای دیگر.  ای شوی، گونه اند. وارد که می نمایشگاه به ترتیب تاریخ چیده

در  -گی پانزده ساله – 1897که پیکاسو به سال  – Chef-d'oeuvre inconnu شاهکار ناشناخته /–بالزاک 

 بارسلون آفریده. 

  
است که همراه سه  'دوشیزگان آوینیون'ی دورانی است از نگارگری پیکاسو. دومین کار  هر بخش دیگر، دربرگیرنده

از  'رقص'رسیم به کار ِ عظیم  اش همیشه برای خود نگه داشت. بعد می ی دوست ِ نگارگر ِ درگذشته کار ِ دیگر با چهره

ی  چهره شان، که در همه30های  ، گروه شناکنندگان از سال'Mouginsمووژین/'و چندین تندیس از   'تیت'ی  نگارخانه

های  ی لوور و نگاره ی رمبراند از موزه شود تا برسیم به آخر ِ سخن: چهره ( دیده میDora Maarش دورا مار ) معشوقه

تر از اورسی  ی پیکاسو خلوت خوب که موزهچه ها نگاریده است.  از نگاه به آن 70و  60های  دیگر که پیکاسو در سال

 اند. به تماشا خوانده ما راخوب که دو موزه در همکاری با یکدیگر و نشر کاتالوگ مشترک چه است. و 

 سنگ و برنز – 1954زن با کلید، پیکاسو:  

 

 25کار از او و  10اند:  ( نمایشگاهی از کاراواجو به نمایش گذاشته2019ژانویه  28آندره )تا -ی ژاکمارک در موزه

اند و وقتی در این فضای خرد  . فضا خرد است و کارها کنار هم آویخته1606تا  1595های  از سال –کار از دیگران 

شوی. اما غریب دو کار است که یکی اصل کار است و  ی دیگران به تماشا ایستاده باشی، زود کالفه می شانه به شانه

ی مریم  خلسه'همان نام با واجو باشد. هر دو تازه یافته شده و مورد تردید است که از کارا –اندکی خردتر  –دیگری 

 Minaاند. مینا گرگوری ) ی دوم را نیز به رسمیت شناخته . برخی هنرشناسان و نیز دولت ایتالیا نمونه'مجدلیه
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Gregori ) اند که کاراواجو در سفر با کشتی به پورتو ارکوله  آن را اصل دانست. گفته 2014هنرشناس ایتالیایی به سال

ای اشرافی بوده و  در اختیار خانواده 2014تا  1610های  همراه خود داشته. بین سال –جا که در گذشت  همان –

ای با تردید در اصل  اند که نگاره شود. هنرشناسان دیگر به موزه ایراد گرفته نخستین بار است که به نمایش گذاشته می

ی کاراواجو در هر شکلی که برابر  اما جالب است تماشای نگاره بودن آن به نمایش گذاشته و آن را به رسمیت شناخته.

پایین کشیدن 'و خوشا که . اند آورده از برلینکه  (Amor vincit omniaعشق پیروز است )چشمان قرار بگیرد. مثل ِ 

واتیکان از پانزدهم دسامبر در اوترخت )هلند( و پس از آن در مونیخ به تماشا گذاشته خواهد شد.  'مسیح از صلیب

 بختانه. اجازه داده است، خوش

 

     
 1602-1601، عشق پیروز است     1606،  مریم مجدلیه در خلسه

داران خصوصی و نخستین  نمایشگاهی برپاست از مجموعه 2019فوریه  10( تا Marmottanی مارموتان ) در موزه

 بسیاری دیگران. تا توان بسیاری کارها دید: از لوترک گرفته  بار می

 1889شو، آنری د تولوز لوترک،  دختر رخت

 شود رفت به نمایشگاه در کاخ بزرگ. بعد می

ها بلیت تهیه کرد تا دردسر ِ ماندن در صف  ها و نگارخانه موزهدر حاشیه بگویم که بهتر است از پیش و در سایت 

  د. یشداشته بان
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ی بنیاد لویی  توان رفت به نگارخانه ( می2019ژانویه  14ماری باسکیت )تا -برای دیدن کارهای اگون شیله و ژان

نفره.  برپاکننده در (؛ آخر مد شده گذاشتن نمایشگاه دو Fondation d'entreprise Louis Vuittonووتان )

ها انسان  اند، یکی مثل میلیون هتگی درگذش ساله 28گفتگویی با لوموند به کارش حقانیت داده که هر دو نگارگر در 

اند: شیله شاگرد  روی در مواد مخدر. هر دو آموزگار غریبی داشته گی و دیگری از زیاده دیگر از ابتال به سرماخورده

ای نه چندان خوب با جامعه  اند. هر دو رابطه یت شاگرد اندی وارهول. هر دو هنرمند بودهگوستاو کلیمت بوده و باسک

های کثیف دستگیر شد و  بازی، صراحت در کاربرد کلمات زشت و نیز ساختن نگاره اند. شیله به خاطر بچه داشته

کار چاپ دستی فراوان است، با . باسکیت، امریکایی ِ سیاه بود در نیویورک از پدر و مادر اهل هاییتی و پورتوریکو

ی نگارخانه از نظر بگذرانی.  توانی چهار طبقه ها از زنان و مردان با پاهای گشاده. سر به زیر می بسیاری نگاره

فهمم که جهان هنر به نومیدی دنبال ِ هنرمندی است با رنگِ   اش را بگویم، کار ِ باسکیت برام هیچ نداشت. می راست

بینیم. کشیدن ِ خط که  دانند؛ باشد. اما من تنها در آن فقر ِ توانایی و تخیل می می کار ِ باسکیت هنر پوست ِ دیگر. اگر

 بگذرم و بروم به تماشای کارهای دیگر، از سزان، ون گوگ و مونه.  توان طراحی نامید. بهتر است نمی

و  روی به خیابان شارل دوگل قدم زنان مینوشی.  ای و چیزی می خانه نشینی در ایوان چای زنی بیرون. می بعد هم می

شوی که باید  گذاری در آن، دلتنگ می بعد هم ایستگاه مترو تا باز گردی.  دیدن پاریس همیشه خوب است. تا پا می

 اش کنی.  ترک

 

 مایه: دست

Le Bon, L. (Ed.)  

Picasso Bleu et Rose 

های بسیاری هنرشناسان( )با نوشته  

Parijs, Musée d’Orsay/MuséeNationalPicasso-Paris/Hazan, 2018 

Bouvard, É. en Zellal, C.  

Picasso. Chefs-d’oeuvre! 

Parijs, Gallimard/Musée National Picasso, 2018 

 


