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 جان در تراموا طبیعت بی
گابریله مونتر  های و نگاره و نمایشگاه عکس در موزه شهرداری الهه 'اکسپرسیونیسم و پارسایی'تماشای نمایشگاه 

 در موزه لودویگ کلن )آلمان(

 1929 -زن نشسته بر صندلی در حال نوشتن  

تر به عنوان  های تاریخ هنر آمده باشد، بیش اگر در کتاب -1877-1962 – (Gabriele Münterنام گابریله مونتر )
گردد، با  کارهاش برپا شده و دور جهان میاز ی واسیلی کاندینسکی شناخته است. اکنون در نمایشگاهی که  معشوقه

 ی مقلد است.  شویم که بس بیش از تنها معشوقه هنرمندی مستقل آشنا می
ی دقیق  . شیوه'گابریله مونتر یکی از هنرمندان نادر و خالق در آلمان معاصر است'شت: نو 1916کاندینسکی به سال 

 ستود که شباهت داشت به هنر ویترای آلمان قدیم.   اش را می طراحی و روش کاربرد رنگ
یخ بود و در مون 'Blaue Reiterسوارکار آبی/'کاندینسکی آن زمان حدود پنجاه سال داشت و یکی از بنیادگذاران گروه 

( به نمایش گذاشته شده Armory Showدر نمایشگاه پر سر و صدای هنرهای مدرن نیویورک ) 1913کارهاش به سال 
جلوی چاپ متن آمیز، اما خود او  توانست افتخار کند به چنین جمالت ستایش تر می بود. گابریله مونتر ِ )یازده سال( جوان

 ی وداع بود.  ای ترانه را گرفت. تنش میان این دو به وجود آمده بود و سرود ستایش، گونه
 1891ل ااش آنا ازدواج کرد. به س در روسیه زاده شد، اقتصاد خواند و در جوانی با دخترخاله 1866کاندینسکی به سال 

مسرش به مونیخ رفت و در کالس خصوصی آموزش ای از مونه تصمیم گرفت نگارگر بشود. با ه با دیدن نگاره
( و ماریانه فون ورفکین Alexej von Jawlenskyجا با زوج روسی آلکسی فون یاولنسکی ) نگارگری شرکت کرد. آن

(Marianne von Werefkinآ )( شنا شد که از ایلیا رپینIlja Repin درس گرفته بودند. اندکی بعد خود به تدریس )
 پرداخت. 

شمار در  های بی های زیاد و نمایشگاه های هنر بسیار، نگارخانه ترین شهر ِ هنر بود. آکادمی پس از پاریس بزرگمونیخ 
اندازها پرداخت.  اندازهای زیبا و آرام، مدل ِ کار هنرمندان بود. گابریله مونتر نیز به نگاریدن چشم آن وجود داشت. چشم

گی پدر و مادر از دست داد. درس خصوصی طراحی در  ت سالهدر برلین زاده شد و در بیس 1877او به سال 
اش به  همراه خواهر بزرگهای دولتی هنر هنوز به روی زنان باز نبود.  ر گذاشت. آن زمان آکادمیادوسلدورف را کن

هدیه داد. در این سفر بیش از چهارصد  (Kodak Bull’s Eye)امریکا رفت. یکی از خویشان به او دوربین عکاسی 
 عکس گرفت. 
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، جست و 1900از سال  (snapshotآنی )های  ها را به نمایش گذاشته است. عکس موزه لودویگ در کلن آلمان این عکس

ی تگزاس، زنان  های گسترده های روزانه، استپ ی هنری. نمایشی از فعالیت جوی ثبت لحظات ِ خوب، بی توجه به جنبه

 ی عمر به آن پرداخت.  تر همهن. کاری که موندا زنانهای او  ها در عکس تر آدم ن سیاه در لباس سپید ِ یکشنبه. بیشجوا

ای از آکادمی  ثبت نام کرد؛ شاخه (Münchner Kunstlerinnenverein)در بازگشت به آلمان در آموزشگاه هنر مونیخ 

رفت، در  پرداختند. کنار آن به اپرا می که زنان در آن به آموزش طراحی چهره و نگارگری چشم انداز می هنر )مردان(

 کرد.  ی آزادی زنان، عشق، ازدواج، ورزش و مد شرکت می های مناظره درباره شب

، عنوان تحقیرآمیزی برای زنان نگارگر. خود ِ او نیز در ایالت بایرن 'Malweiber 'معروف بودند به هنرآموزان زن 

اندازهای تزیینی دیده شود.  اش را کرد که به عنوان نگارگری بیش از چشم ی سعی به این نام خوانده شد، اما همه

عدادش را تأیید کرد خواست آموزش خوب ببیند. کاندینسکی نخستین آموزگارش بود که است مند به پیشرفت بود و می عالقه

 'توانم یادت بدهم. هنر آموز ناشایست، من هیچ نمی'و براش نوشت: 

همسرم اال 'او را  1904سال  ازکاندینسکی شدند؛ آخر کاندینسکی همسر داشت. بسیار سفر کردند. دیگر  یکپنهانی  یارِ 

(Ella)' با قایق بر رود راین راندند و به روتردام، الهه و هارلم رفتند نامید و قول داد هرچه زودتر با او ازدواج کند.  می

اند که در آمستردام کشیده است. بعدها به  ی کوچک از مونتر آویخته جا با دوچرخه به آمستردام. در کلن دو نگاره و از آن

 طور رسمی جدا نشده بود. ی خود، چون هنوز به  تونس رفتند و از ایتالیا به آلمان بازگشتند. کاندینسکی رفت به خانه

اند تا تاکید معمول گذاشته نشود بر کارهای نخست،  های مونتر به ترتیب تاریخ آفرینش چیده نشده در نمایشگاه، نگاره

ی کار و نگاه تغییر داده و نظم  دلیل دیگر از این رو که مونتر بارها شیوههمراه با کاندینسکی و بعد با سوارکار آبی. 

اندازهای مانه، زنان ساکت و صامت و  تر از رعایت زمان است. برابرنهادن کارهای او با چشم مهم دادن به موضوع

یاولنسکی )در نمایشگاه موزه شهرداری الهه همراه  ،های ادوارد هوپر و کارهای دوست کاندینسکی نگاره گ ِکاربرد رن

 ست.  گیری کار دیگران از جمله پنج نگاره از مونتر( آسان

های  اند و از میان نزدیک به دو هزار نگاره شاید تمرین به چشم آیند. جالب توجه طراحی ازهای او گاه خیلی آراماند چشم

ی طرح برسد. اما  به شکل ِ نخستین و سادهکشید تا  آوری کرده و بعد با رنگ و روغن می ودکان است که مونتر جمعک

ها در اتاق نشیمن یا جای  ( است. چهرهJan Steenیان استین ) های شبیه کارهای ادوارد هوپر و تر نگاره جالب توجه

های  گر و انتخاب روشن رنگ و شکل دارد. در نگاره که نشان از نگاه تیز، ترکیب بندی چالشاست هایی  دیگر، صحنه

 دقیق توجه کرده است. های  تر به رنگ و سایه و خط بزرگ بیش

     

اند رو  تر به آن پرداخته نشده: چهار زن که نشسته پرسی چرا پیش های روزمره که در تماشای آن از خود می موضوع

جان در تراموا، نمای  طبیعت بی شود،  اند از گوش دادن به سخن کسی که در نگاره دیده نمی کاناپه و به روشنی کالفه

جذاب در دانی چسبانده به سینه یا زنی که غرق در فکر است. نزدیک از چند بسته روی هم، کیف دستی و گلدان شمع

 سادگی ِ تمام. و: زن ِ نشسته بر صندلی در حال نوشتن.

توجه ماند. کاندینسکی و مونتر همراه  توان بی بندی موضوعی پرداخته، اما به زندگی خود هنرمند نمی نمایشگاه به بخش

نزدیک داشتند. ورفکین در کالس درس ایلیا رپین با یاولنسکی آشنا شده با یاولنسکی و ماریانه فون در ورفکین دوستی 
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ای فقیر. ماریانه به حمایت مالی یاولنسکی پرداخت و با  ی اشراف نظامی بود و یاولنسکی از خانواده د از خانوادهوبود. خ

 گذاشت.  کارهاش نمایشگاه میاش بتواند رشد کند. در خانه از  هم به مونیخ رفتند. دست از نگارگری برداشت تا دوست

در هفده ( Murnau am Staffelsee) مورناو ام اشتافلزی، به زمان نخستین سفر گروهی به شهرک 1908سال 

کیلومتری مونیخ، مونتر نخستین گام بزرگ در نگارگری برداشت. هر چهار نفر به کار پرداختند، حتا ورفکین. 

همکار 'نامید. این تشویق برای مونتر چنان جذاب بود که او را  'یادماندنی و قهرمانانهبه 'های مونتر را  یاولنسکی نگاره

   نامید.   'دوست داشتنی

 1909ش قول داد که از همسرش جدا بشود. سال  ای خرید و کاندینسکی هم مدام به های بعد مونتر در مورناو خانه سال

کار مونتر را  ،( را نوشت. دوستانNeue Künstlervereinigung Münchenنامه انجمن هنرمندان جدید مونیخ ) اساس

های نخستین نمایشگاه مونتر که در شهرهای  خواندند. بینندگان به شگفت آمدند از شکل و رنگ در نگاره انقالبی می

م گرفتند تا زیادی از آلمان به نمایش گذاشته شد. دو سال بعد اعضای انجمن اختالف نظر پیدا کردند و دوستان تصمی

نام نمایشگاه شد های گوناگون برپا کنند. آرنولد شوئنبرگ نیز دعوت شد.  نمایشگاه دیگری با نقد هنری از هنرمندان شیوه

 ، گروهی بدون عضو ثابت. 'سوارکار آبی'

ساعت  48با آغاز جنگ نخست جهانی، دوستی و نمایشگاه برچیده شد. کاندینسکی به عنوان شهروند روسیه باید ظرف 

شان بود. کاندینسکی با  کرد و همراه یاولنسکی و ورفکین به سوییس رفت. مونتر نیز همراه خاک آلمان را ترک می

انداخت.  نی رسید، از همسرش جدا شده بود و هنوز هم ازدواج با مونتر را عقب میاهاش به شهرت جه ها و نوشته نگاره

قرار این بود. اال )مونتر( با  یکدیگر را دوباره در سوئد ببینند. 1915سال بعد هم، تنها، به روسیه رفت. با این قرار که 

)واسیلی کاندینسکی( دریافت کرد که تنها بودن برای 'واسی'های باالبلندی از  جا نامه امید فراوان به سوئد رفت. در آن

ازدواج. وقتی هم در ماه دسامبر به که، بله، کمی دیرتر خواهد آمد با مدارک برای  خود و کارش بهتر است. و این

خود ن ِ استکهلم آمد، مونتر سرانجام پی برد که هرگز ازدواج نخواهند کرد. ستایش کارهاش را دیگر هرگز از دها

 کاندینسکی نخواهد شنید. 

ها بعد این را شنید. اکنون  تر ازدواج کرد. مونتر سال با دختر روسی بیست و یک سال جوان 1917کاندینسکی به سال 

کرد و درگیر جنگ درازمدت حقوقی با کاندینسکی شد برای تقسیم اموال مشترک خانه، که بسیاری  زندگی میدر مورناو 

گرفت. با یوهانس  نگاری می بود. برای گذران زندگی، سفارش چهرهاز کارهای نخستین کاندینسکی نیز در آن انبار شده 

ها  دید. در بنیاد هنر نازی ( فیلسوف دوست شد که کار او را زیبا، اما اندکی زیاده روی میJohannes Eichnerآیشنر )

(Reichskammer der bildenden Künste ثبت نام کرد و سال )ن برای هاش به شهرهای مختلف آلما نگاره 1933

نمایش برده شد. آیشنر، به عنوان مدیر ارتباطات کارهاش توانست نظریه پردازان نازی را قانع کند که کارهای مونتر 

 ای بفروشد.  همه نتوانست نگاره بی مانع است، با این

شد. کاندینسکی درگذشته بود. از مونتر برای  اپنخستین نمایشگاه سوارکار آبی پس از جنگ دوم جهانی بر 1949سال 

نوزده نگاره از کاندینسکی را به شهر زمان کاندینسکی و نه هنرمند.  تر به عنوان هم افتتاح نمایشگاه دعوت شد؛ بیش

 های گاه های آخر زندگی در نمایش مونیخ هدیه کرد که به زمان جنگ پنهان کرده و از آسیب دور نگه داشته بود. به سال

ی کارهاش  ی ایده نخستین نمایشگاه مستقل از کارهاش برپا شد. مونتر درباره 1992سوارکار آبی پذیرفته شد. سال 

بود و بس. این لذت را پنج سال  'لذت نگاه'ترین انگیزه  بت نداشت، مهماترین شرح به دست داده است: روش خاص و ث به

   ساس کرد.  توان اح اش، هنوز در نمایشگاه کلن می پس از مرگ

 

 ژانویه در موزه لودویگ کلن، آلمان 15نمایشگاه کارهای گابریله مونتر تا 

 در موزه شهرداری الهه  2019ژانویه  27و نمایشگاه آلکسی فون یاولنسکی و دیگران: اکسپرسیونیسم و پارسایی تا 
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 (:2018نوامبر  4افزوده )

 
 (1912کار کاندینسکی ) روجلد سالنمای سوارکار آبی،

 به چاپ دوم رسید.  1914ی هنر تصویری، موسیقی و نمایش بود که سال  ی نوشته و طرح و تصویر درباره این سالنما دربرگیرنده

 

 هایش و اما: چشم

 

( Bette Westeraی تخیل بود. بته وسترا ) های سرشار از رنگ، به جست و جوی تجربه آلکسی فون یاولنسکی در نگاره

اند از چشم یاولینسکی به  کوشیده های آلکسی فون یاولنسکی نمایشگاه نگارهبرای  –هلند  –( Sylvia Weve) سیلویا وفهو 

 ای ملموس، آن ِ نادیدنی پیش ِ چشم بیاورند.  اند به شیوه واقعیت بنگرند. در کتاب داستان ِ کودکان توانسته

یابد برای  جوید و می ست بی مادر که به یاری نیروی تخیل راهی می ی کودکی درباره 'هایش چشم –یاولنسکی 'داستان 

 ش.  آوردن/کشاندن ِ مادر به درون زندگی

 کند.  ی پشت ِ کلیسا زندگی می پسری، تازه آمده و همراه ِ پدرش در خانه

 'تو مادر نداری؟'پرسند:  کودکان دیگر ازش می

 'شود او را دید. نمیچرا، دارم. فقط 'گوید:  پسر می

 'توانی ببینی، وجود ندارد. چه نمی آن'گویند:  کنند. می کودکان دیگر به یکدیگر نگاه می

قدر بزرگ که مطمئن است مادر بتواند از  سازد. آن کند. از مادرش نگاره می اما پسر تازه آمده جور دیگری فکر می

 ی او است؟ ها ساخته بداند که نگارهتواند  های آسمان ببیند. اما از کجا می پشت ِ ستاره

 'های او را داری. شان کن. این برات مشکل نیست. تو چشم های مادرت نگاه از درون ِ چشم'گوید:  پدرش می

 ام ها، منزلگهی بگزیده ، وز چشم من بنگر مرا / زیرا برون از دیدهندرآی من ا مولوی افتادم:  در دیده د بیتیا


