
 دیدار با فرانس هالس

   
 1630 حدود ماهیگیر، پسر هالس، فرانس

 ی سایه الکل. به اعتیاد یا خون فشار نشان سرخی و اند خونی کم نشان پریده رنگ های چهره هالس، فرانس های نگاره در

 خانگی. خشونت به باشد اشاره تواند می هم زن ی گونه بر کبود

 ی موزه به پردازد، می کهن دوران در ها انسان بیماری تشخیص به که (Paleopathology) شناسی آسیب دیرین

 نمایشگاه از بخشی پزشکی، دانشجویان پیشنهاد به تشخیص، و نگاه چنین رسید. نیز )هلند( هارلم در هالس فرانس

 چه دیداری، چنین که دید توان می نمایشگاه این هم در دانش. اهالی با هنرمندان دیدار است. هالس فرانس با دیدار

 نگاه. گوناگونی از نماید می ها تفاوت

2017 میخائل بورمانس،آتش از خورشید،    

توان دید: جام ِ ساخته از شاخ با آذین ِ نقره در برابر  می بانان شهر نگههای دستجمعی ِ فرانس هالس از  در چهره

 ی شهروندان.  های ساده لیوان

بندی، با برداشت نوین هنرمندان  هالس نیز بخشی از نمایشگاه است. شکل و ترکیبو نگاه و برداشت هنرمندان از کار 

آفریده و کنار آن نگاره از پسرکی با لبخند  1630که هالس حدود  پسر ماهیگیرو بازتاب ِ همان موضوع. مثل دیگر 



عریانی تن  . کودکان ِ منزوی که دراند گذاشته 1963( متولد Michaël Borremansدلنشین از میخائل بورمانس )

 های هالس.  آسیب پذیرند؛ به همان اندازه احساس ِ غالب تراژیک در نگاره

های استاد هارلم را دید،  ی نوزدهم نگاره ، نگارگر آلمانی، وقتی نخستین بار در سده(Lovis Corinthلویس کورینت )

گمان به وحشت  هالس، درست مثل من نقاشی کرده." بیفرانس ، لعنتیفریاد برآورد و در نامه به همسرش نوشت: "این 

 خود ِ او نگاره آفریده است. ی امپرسیونیستی، درست مثل  تر، آزادانه و به شیوه افتاده بود که نگارگری، دو سده پیش

 را دید، زانو زد که: "خدای من، نگارگری یعنی این."پسر ماهیگیر وینسنت ون گوگ نیز وقتی 

در موزه خزید تا بتواند   ( حتا از زیر نردهJames McNeill Whistlerنیل ویسلر ) نگارگر امریکایی؛ جیمز مک

خواست بفهمد فرانس هالس چگونه  می( را لمس کند. 1664) المندانی س زنان آموزگار در خانههای نگاریده در  گونه

، پیر و بیمار، یک بار دیگر به 1902ها را چنین زنده و واقعی بازتاب دهد. سال  ها و شخصیت موفق شده حالت چهره

 تماشا کند. از نوسفر کرد تا کارها را  –هلند  -هارلم 

بودند. او را بیش از رمبراند ( 1666-83/1582فرانس هالس )ی  شیفته ی نوزده های سده رسیونیستگرایان و امپ واقع

دار.  نظیری زنده و جان ها به شکل بی موی او آزادتر بود و حالت پسندیدند، از این رو که حرکت قلم و والسکز می

 توان دید.  به خوبی می فرانس هالس و نگارگران مدرن بزرگی ِ فرانس هالس را اکنون در نمایشگاه 

اند تا نزدیکی فرانس هالس به هنرمندان  ، کنار هم چیده شده-های دیگر آورده شده نگاره از موزه 50که  -کار  120

ی  ی فضای شهر هارلم در سده اند که نشان دهنده های بزرگی در سرسراها گذاشته مدرن بنماید. در نمایشگاه عکس

اند تا تماشاگر امروز خود  ی نوزدهم "سالن" چیده شده ی سده ها به همان شیوه ارهدر سرسرای بزرگ، نگنوزدهم است. 

 ی نوزدهم احساس کند.   را در "سالن" سده

( صد و پنجاه سال پیش فرانس هالس را دوباره Théophile Thoré-Bürgerبورگر )-ناقد فرانسوی تئوفیل توره

ی  های شاد و آزادش با شیوه مامی فراموش شده بود، زیرا نگارهی هجدهم به ت نگارگر هارلم در سدهکشف کرد. 

ی نوپای شهری  های هالس شد که در موزه نگاری هرهچی  ، شیفته1863خوانی نداشت. بورگر در  گیر آکادمی هم سخت

به  Arts-Beaux des Gazette نامه مهم فرانسوی  در گاه 1868هارلم به نمایش گذاشته شده بود. به سال 

دار آفریده شده باشد )...(  همه جان شناسم که این ای نمی پرداخت. "نگاره اعضای شورای شهرجمعی های  نگاری هچهر

زنند. زیباست،  از درون قاب بیرون می که ی واقعی، حرکت آزاد و قوی قلم مو در رنگ گذاری فیگورهای اندازه

   ناک زیبا."  وحشت

 1625فرانس هالس، پسرک خندان، 

 بیش از پانصد هنرمند 1899تا  1862های  به هارلم. بین سال دگان با کالسکه و کشتی بخار و قطار هجوم آوردن شیفته

د را(، گوستاو کوربه، کلود مونه و ادوJohn Singer Sargentی نوپا دیدن کردند. جان سینگر سارجنت ) از موزه

آویخته بود و هنرمندان با شور به  -ی آن زمان موزه –زار بزرگ های استاد هارلم در بنای شهرداری در با مانه. نگاره

 نمونه برداری و کپی از آن پرداختند. 

 

 



 )از موزه بیرمنگام( 1910رابرت هنری، پسرک خندان،  

ی هارلم  ( امپرسیونیست آلمانی بود. پنج بار به موزهMax Liebermannی هالس، ماکس لیبرمان ) ترین شیفته بزرگ

ها امیدوار بود به پای استاد برسد. با همسر باردارش  ها پرداخت. با تمرین سر و دست آمد و نزدیک سی کپی از نگاره

 قرار گذاشت نام پسرش را بگذارد: فرانس هالس لیبرمان. فرزند، دختر بود اما نام همان ماند. 

ها، روسپیان و کولیان، نگاه نگارگران مدرن جلب کرد.  های هالس از مردم عادی، مست نگاری به ویژه چهره

   ها.  های کوچه و خیابان ثبت کنند در نگاره خواستند آدم یم

ترین کارهای فرانس هالس است. این  ای خاص از شناخته ی زن عقب افتاده با خنده (، چهرهBabbe Malle ساحره )

ی کنار نگاره نگاه کنی تا  آویخته است. باید به نوشته 1869ی گوستاو کوربه از سال  نگاره اکنون در کنار کپی ساخته

 بتوانی کار این دو از هم تشخیص دهی.  

 1633-35ی هارلم،  فرانس هالس، ساحره 

 



 1869گوستاو کوربه، کپی کار فرانس هالس در   

  های هارلم  ( در یکی از خیابان1978تندیس برنزی از ساحره، کار کیس فرکاده هلندی )  

است که  جرج هندریک برایتنر و ویلم ویتسن نیز آویخته ؛ی نوزدهم هایی از عکاسان سده در نمایشگاه، عکس

از دید آنان، چشم ِ فرانس هالس، چشم ِ عکاس بود در ثبت بخش آنان بوده است.  های فرانس هالس الهام بندی ترکیب

 های گذرا و حالت غیر رسمی. لحظه

الریه  های استادش ببیند. دچار ذات به هارلم سفر کرد تا بار دیگر نگاره 1925به سال  لویس کورینت، نگارگر آلمانی

 درگذشت.  -نزدیک هارلم –گی، در زاندفورت  ساله 67شد و همان سال، در 

ساخت که  ی سالمندان زنان آموزگار در خانهکپی از   1872ی فرانس هالس بود سال  ادوارد مانه، نگارگر هم شیفته

دراز گم شده بود تا که در ایتالیا یافته شد و اکنون در نمایشگاه به تماشا گذاشته شده است. مانه به احتمال این زمانی 

 ی شهری هارلم کپی کرده است.  و زمان تماشا در موزه 1872ژوئن  26نگاره را در روز 

ی کپی ِ مانه، که  ی برخورد دربارها یکی از کارکنان موزه، زمان پژوهش برای آماده کردن این نمایشگاه، به نوشته

 ست و کجاست".  گونه کاری دانست چه ی شخصی ناشناسی از ُرم ایتالیا" وجود داشت و "کسی نمی "در مجموعه

تماس گرفت؛ بی ن ُرم اها و هنرشناس با گردآورندگان کارهای هنری و موزه سه سال طول کشید تا کار یافته شود.

به تاریخ  ای رایانامه درست زمانی که دیگر امیدی نبود،خبر بود.  شناخت و از وجود آن بی کسی کار را نمی نتیجه. هیچ

دار خصوصی با  که مجموعهی فرانس هالس رسید. یک هنرشناس ایتالیایی خبر داد  ( به موزه2018فوریه امسال ) 20

و پرسش این بود که  ی سالمندان زنان آموزگار در خانهاز  خریده است: کپی   او تماس گرفته و گفته که کاری از مانه

 تر در اختیارش بگذارد.  تواند آگاهی بیش آیا موزه می



 ای را در سالن صبحانه و کنار استخر شنا وارسی کند. عادی نیست آدم نگاره

ی ما به جست و جوی این نگاره بوده، اما  که موزهرسیده نگاره یافته شد. "فکر کردم شاید خبر به خریدار  جامنسرا

 " ه را به نمایشگاه بیاوریم.تا بتوانیم نگار خیلی اتفاقی و درست به موقع بود چنین نبود و او خبر نداشت.

ی ایکس و  ی مانه است. با اشعه ( تردید ندارد که نگاره آفریدهClaudia Pinoپژوهشگر ایتالیایی، کلودیا پینو )

در دفتر آن را کشیده.  1872از هلند، به سال  دیدارش دومین کند که مانه در ماوراءبنفش آن را بررسی کرده. تأیید می

 32در  46ی  ی مانه در اندازه ه نیز یادداشت مانه از همان سال یافته شده است. نگارهیادداشت دیدارکنندگان از موز

متر  سانتی 250در  170تر از دستمال جیبی. کار فرانس هالس  متر بس خردتر از کار اصلی است. اندکی بزرگ سانتی

 کار، مثل دست زنان ناتمام مانده است.یی از ها بخشخواسته یادگاری با خود ببرد.  است. مانه، به احتمال می

    ها را خود بیابید:  تفاوت

 
 ی سالمندان زنان آموزگار در خانهفرانس هالس: 

 گیر بودن آسان است در این حالتی که اینان دارند؟  زنان مذهبی ِ نیکوکار، اما ریاست مآب. سخت

شان را نیز نشان  ونیبینیم. فرانس هالس درگیری در عضو شورا میروی درست که نگاه کنیم، چیزی بیش از زنان دو

 دردی، اندوه، دورویی و حتا وحشت.  شان با پرسش از همدلی و هم داده. درگیری

 : ، دو سده بعدی مانه رهو این هم نگا
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