
 پایدار ، شادیبهار جاودان
 نری ماتیساراحتی ِ ه  هنر ِ صندلی

          

 

نوشته  'سنگی، نابی و شفافیت هنر ِ هم'از  (Notes d’un peintreهای نگارگر ) در یادداشت 1908ماتیس به سال 

بخش ِ جان باشد، چیزی شبیه صندلی راحتی  داروی آرام'برای هر کسی  'موضوع ناراحت کننده'است. هنری که بدون 

 'تن به در کنی.از توانی در آن خستگی فیزیکی  خوب که می

 ،( که با روپوش سپید1954-1869استیون آلدرز، نگارگر آبستره  زمانی در یادآوری عکسی از هانری ماتیس )

 'کارگردان هنر مدرن.-هانری ِ درمانگر'گفته است: به درستی درست مثل پزشک در بیمارستان نشسته است؛ 

مدرن انقالبی نفرت داشتند ازش. اهل تاریخ شود؟ هنرمندان  بخش و صندلی راحتی. باورت می هنر به مثابه داروی آرام

از زمان پیدایش هنر تاریخ دانند.  ی مدرنیت می نفرین در نمازخانهکننده باشد،  هنر نیز هنری را که بخواهد سرگرم

ی سمساری مدرنیت، از  اند قاعده و قانون به هم ریزند به یک چوب رانده است. همه رمندانی را که خواستهمدرن، هن

 دگم نوین و آکادمی نو است.  ؛مالیسم امپرسیونیسم تا مینی

ی  ی کار ماتیس که قدرش دانسته شده، دوره تنها دورهگو که گنجد.  مجموعه کارهای ماتیس اما در این چرخه نمی

ژون پاریس و از آن پس -ی برنهایم دیدار کرد از کارهای ونسن ون گوگ در نگارخانه 1901سم است. به سال فووی

تر در آتش شور  هاش را چون ون گوگ با احساس بس بیش های نزدیک به طبیعت. شکل ها و شکل پشت کرد به رنگ

هاش را  ب بندی ِ رنگ. نگارهو با ترکی ، ساده ی خصوصی جای داد. از پس این دوران، رفت سراغ نگارگری یادمانه

 گرا نامیدند. ماتیس اما انقالبی واقعی بود. و خیلی کهنه تزیینی خیلی

 سبز جوراب با رنگ آبی نعریا

بخش و صندلی راحتی دلپذیر و جذاب بود براشان.  ی آرام هنر به مثابهدند. کرمردم اعتنا به ادعا و دالیل هنرشناسان ن

گذاری بر کار او بیش از پیکاسو،  تر مانده است. ارزش ی هنر مدرن محبوب هنرمندان درگذشتهی  ماتیس از همه

ترین فروش  ویچ و دوشان است. پوستر از کارهای او، به ویژه کارهای با کاغذ رنگی بیش ندینسکی، موندریان، مالهاک

گاهی از کارهاش برپا شد. بیش از  نمایشهنر مدرن نیویورک   ی تیت لندن و موزه را دارد. سال گذشته در نگارخانه

ی گذشته تا پایان  ی چهل سده ی رنگی رفتند که ماتیس از دهه ذ بریدهیلیون نفر به تماشای نگاره با کاغیک و نیم م

 ش آفرید.  زندگی



برپا کرده است که  'ی ماتیس واحه'گاهی از کارهای او با عنوان  نمایش 2015ی شهری آمستردام از آغاز آپریل  موزه

مرغ عشق و پری 'که کار معروف ی شهر نیس 'هتل رژینا'کارگاه ماتیس در  ماه اگوست ادامه خواهد داشت. ی نیمهتا 

ها به  با رنگگیاه آرالیا و چند انار، تنها یکی مرغ عشق و پری دریایی.  انبوهی برگ را در آن آفرید؛ 'دریایی

به سال  بازسازی شده است در این موزه.  -همه صندلی راحتی - انگیز فریب دل گی، خیره کننده، همه و همه شایسته

کارگاه ماتیس را خرید. این  های بریده و چسبانده  از کف تا سقف ی شهری آمستردام کاغذ رنگی ، مدیر موزه1967

گاه  ی همگانی هلند وجود دارد. کنار آن در نمایش ( است که در مجموعهwall powerتنها کار ماتیس از این چرخه )

 . 'عریان آبی، تناب باز'و  'عریان آبی با جوراب سبز'و  است 'صلح بر زمین در شب کریسمس'ویترای 

  
خورد و سکندری در این  تماشاگر ُسر میته بود. ر کوبیده شده  یا آویخبه بعد یه با پونز به دیوا 1952کارها از   این

و  ها ( و گونه1953) 'ها خوشه'(، 1953)'پای خرس'های گیاه  کارها. کارهای دیگر نیز هست: کاغذ بریده گاه شاه نمایش

 (. به پردیس خوش آمدید.1946) 'اقیانوسیه' گون های گونه رنگ

        
اند.  ی استاد به نمایش گذاشته تر و نیز طنزواره کارهای قدیمیعکس لندن و نیویورک به اما  'ی ماتیس واحه'در 

ها هنوز در تب و تاب است. جز آشنایی با  گاه مثل سنگی است در حوض هنر مدرن. حرکت و چین ماتیس ِ این نمایش

گاه  با نمایشجا  توان تماشا کرد. این تاثیر ماتیس بر هنر مدرن را نیز می ،ها، بازی جاذبه و دافعه رفت ماتیس، پیش

ش. شاید طنز در کار  کنیم در پیرامون هنری ای برآمده از درون تاریخ سر و کار نداریم. با هنرمندی دیدار می نابغه

شگفت نخواهد بود کرد.  ی صندلی راحتی ترویج می مدرن که هنر را به گونه انقالبیهنرمند ایم به کارگاه  باشد، اما آمده

با چند گام  -ی ملی  در موزه 'رمبراند پسین'گاه  تر از نمایش بس بیش 'ی هانری ماتیس واحه'دیدارکنندگان از  راگر شما

  باشد. -فاصله از موزه شهری آمستردام 

 



های  نه چون پیکاسو که استراتژی ،(single issue artistپرداخت ) ماتیس هنرمندی بود که تنها به یک موضوع می

اش  مرگدو سال پیش از ، 1952به سال کرد بر آن.  گرفت. شرم نداشت از این، حتا تاکید هم می گوناگون به کار می

 'ها وجود ندارد. ام با این ترکیب بندی کاغذبریده های قدیمی هیچ تفاوتی میان نگاره'گفت 

 
اش انتظار داشت تا به نگارگری بپردازد، وجود  . آرامشی که از پیرامونخواست گونه نبود که می زندگی ماتیس آن

کرد در برابر  توانست در شرایط درگیری و بگومگوی خانوادگی کار کند. اعضای خانواده مقاومت می نداشت. نمی

 ی درجایکرد این خواست او را. از این رو  خواست او برای آرامش و سکوت مطلق. وجود سه فرزند ناممکن می

اش بود. خود منزوی  جا زندگی بس منزوی داشت. این انزوا تا پایان عمر همراه به امید یافتن آرامش. آن گزید روستا

 کرد. خانواده نیز منزوی بود و کسی به درون آن راه نداشت.  می

آفرید. عنوان آن آرامش را   'Le bonheur de vivreلذت زندگی /'اش  ترین نگاره با نخستین و کامل 1905سال 

ی دلنشین انسانی. جهانی پیش از هبوط که مردان و زنان  نگاره گویاست. جهانی دور از دغدغه و در خود با رابطه

دهند.  رقصند، به تن کش و قوس می نوازند، با هم می چینند، موسیقی می اند، گل می عریان در گردش و تفریح و لذت

 تر خواهد داشت. جاودان بهار، شادی پایدار. یشها در کارهای بعدی ماتیس حضور ب این هم

کاربرد رنگ انباشته است از تمنا و لذت، با گذاشتن بز و بزکوهی در نگاره اشاره مستقیم کرده است به آن. دریا صلح 

اندیشید،  چه او می خواست. تصویری رویایی، شاید هم تصویر هذیانی رویا. آن است و آزادی که ماتیس از زندگی می

 تواند صلح و آرامش داشته باشد.  توانست که وجود داشته باشد. جایی که هنوز وجود ندارد، می ینم

 
 ی یونانی عصر طالیی نامیده شده است، جهان و دورانی باثبات، هماهنگ، صلح و شادی. ای که در اسطوره زمانه



این  موضوع تازه نبود، هنرمندان بسیار به آن پرداخته بودند، اما راه و روش ماتیس نو و خاص بود. باقی زندگی هم

ای  های ژنده و کهنه. تن عریان پیشینه ایدهجان تازه داد به های دیگر از زندگی.  کارش شد با جنبهی  و شیوهموضوع 

خواهانه نیست، به عکس  کام اند. عریان ِ ماتیس تن تمامی متفاوت و ویژه های او به های عریان نگاره دیرین دارد، اما تن

اند و به راستی  ها غیرواقعی و از نظر آناتومی نادرست اند. کار ماتیس خوددارانه است. تن های پیکاسو که چنین عریان

تن عریان زن تبدیل شده به نقش اند و درونی شده.  ی کاغذ. گوشت و خون ندارند، تجریدی ی بریده اند یا تکه همان سطح

 حال چون تندیس یادمانه، تزیینی و از نظر گرافیکی بسیار قوی. اسلیمی، رفته به درون خود و با این

 
بر زندگی ماتیس. سال  شد راه به کار برده( κάθαρσις kátharsisیقا / طتزکیه )به معنایی که ارسطو در بو

کشی به نگارگری پرداخت. خود  ، در بیست سالگی جراحی سنگین آپاندیس داشت و پس از بهبودی، برای وقت1889

 'ی دیگری بخوانم. کردم که دوست داشت رشته مثل جانور افتادم به جان قربانی. اندوه پدرم را درک می'است:   گفته

که دیگران  در زندگی روزانه اغلب دلخور و کالفه بودم از این'استاد هنر مدرن. ی حقوق شد  جای آموختن رشته

کنم، راضی  ام، خود را آزاد احساس می شان را بر من تحمیل کنند. از زمانی که به نگارگری پرداخته بخواهند خواسته

 هنر برای ماتیس مرهم بود. 'ای پردیس. گونه'نگارگری او را کشاند به  'و آرام.

اش آسیب دید و از این رو تا پایان عمر ناچار شد از نشستن  به سرطان روده دچار شد و در جراحی معده 1941ل سا

خوابی به او تحمیل. دلیل کافی برای تسلیم  و بی دار. آمبولی ریه نفس کشیدن بر او تنگ کرد در بستر یا صندلی چرخ

های  زانوی مرگ، اما با شوری بی نظیر به بریدن طرح شدن. اما نه برای ماتیس. چهارده سال آخر عمر نشست بر

لباس تازه  ،برش و چسباندن کاغذ  ِهنر  ِهای کهنه که جان تازه بخشیده بود، بر تن کاغذین پرداخت. درست مثل موضوع

تنها یک رنگ. مثل لباس شسته  –کردند  گرفت که برگ سپید کاغذ را براش رنگ می پوشاند. از دستیاران کمک می

برید. بعد یکی  های دلخواه می داشت و با قیچی طرح های رنگی خشک را برمی زدند بر دیوار تا خشک شود. برگ یم

های  بندی  گونه بود که ترکیب کرد تا ترکیب دلخواه به دست آید. این چسباند و مدام جا به جا می یکی بر دیوار کارگاه می

 ی کاغذین آفریده شد.  به ظاهر ساده و کودکانه

حرکت نرم و آرام در سکون ِ  تانظیر. بیان را به سادگی کشاند  شکلی بی در کارهای آخر، تضادها را تبدیل کرد به هم

ی خط و رنگ، دو ستون بی چون و چرای تصویر را آمیخته است به  ی خود تضاد دیرینه به گفتهوار.  های موج طرح

های آخر زندگی، پر  در سالبیماری ی  با همه 'کنم. رنگ طراحی میمستقیم با 'هم. قیچی را تبدیل کرد به مداد طراحی. 

 ناپذیر بود.  کار و خستگی

گراست. او هنرمند ِ تصویرهایی  ویچ آرمان ماتیس نه شیطنت پیکاسو دارد نه طنز دوشان و نه چون موندریان و ماله

 کنند.  بخشند و آرام می است که لذت می

اش  های باران به درون گهواره کردند، قطره در فقری که زندگی می ودک که بود وگفته است کحذف است.  هنرمندِ او 

ش انباشته است از باران، تاریکی و خاکستری. اما او رو داشت  ی زندگی بارید. پرمعنا باید باشد این، زیرا همه می

  ترین شکل.  سوی نور، آرامش و زندگی در به

توانید هنر  شما می'کردن تصویر شد.   یس زود متوجه توان ماتیس در سادهگوستاو مورو نخستین استاد نگارگری مات

  'تر کرده و خالصه کنید. ما نخواهید توانست طبیعت را سادهاتر کنید.  نگارگری را ساده



ها را دید.  توان نشانه ( می1897ی میز چیده شده ) در نگاره 

است. حتا اگر اتاق تبدیل به سطح شده باشد، جست و جوی خط نمایی دیگری گزیده و کار ساده سازی آغاز کرده  ژرف

جا دخالتی در کار نیست که به  توان دید. به عکس نظر گوستاو مورو، این دیگر برای ساده کردن تصویر را می  ِ افق

چیز باید زندگی آسیب بزند. نگاره در نگاه اول یادآور روز تابستانی مطبوعی است. نمایی است از رویای ماتیس: همه 

واال، مهربان و آرام، پر از نور و بیند که زندگی چگونه باید باشد:  نرم و مهربان باشد، آرام و صلح آمیز. در رویا می

خالف آفریند.  زید، جهانی که خود در نگاره می دهد که چه اندازه در آرمان غیرواقعی می ها نشان می این رنگ. هم

چه ماتیس در رویا  ی دیگری غیر از آن کند. همه چیزی باید گونه زورگویی مین در آرود که ساختار ذره  جریانی می

 بینیم.  دارد، باشد. واکنش ماتیس را به این زورگویی در نرما و روشنایی رویاهاش می

که به تجرید نزدیک  1899( از IIجان با پرتقال ) طبیعت بی   

چه در سینه است و خیال.  آندارد در بازنمایی  اواست همین نرما و جسارت ماتیس را دارد. نشان از توانایی احساسی 

ناسازگاری، اش انباشته بود از  توان یافت. زندگی روزمره زیبایی است و نور که در زندگی روزمره نمی رویای

داد، پس به بیان آن در نگاره پرداخت،  توانست به آن دست یابد. تن اجازه نمی هایی که نمیناآرامی، افسردگی و آرزو

 وار باشد.  بیان رویا حتا اگر هذیان

اش  ( به انگارهNotes d’un peintreهای نگارگر ) ماتیس تنها رویاپرداز جهان و زندگی کامل نیست. در یادداشت

ی  گیری به خود کوشیده است عصاره ها گواه انسانی هستند که در سخت اشتاین یادداز هنر نگارگری پرداخته است. 

در نگاره هر 'های کامل.  نگارهبا زندگی از تن ِ خود بگیرد. کوششی در پاسخ به رویاهاش در ثبت ترکیب بندی کامل 

نری باید در تمامیت چه به او واگذار شده، نقش اصلی یا فرعی. کار ه بخشی قابل دیده شدن است که نقش دارد در آن

و چه اساسی باید به جان بیننده نفوذ کند. ترکیب بندی باید در خدمت  هخود هارمونی داشته باشد، هر جزیی چه افزود

بیان باشد، جای گرفته در سطحی که باید نگاریده شود )...( طرح باید توان انفجاری داشته باشد که زندگی به اشیای 

 'پیرامون بخشیده است.

چه ضروری نیست و زیبا نیست، یافت. این برش دادن باید جایی در  توان چیزی از گرایش به حذف، حذف آن جا می این

 زندگی و کارش یافته باشد. 

تنها با آگاهی به شکل   پیروی از قانون تن.  ِکند، جایی برای ماندن در آن، ناچار گونه زندان خود بنا می ماتیس این

تواند رویای ناممکن به واقعیت نزدیک کند. از قاعده و قانون بیزار بود، اما قاعده و قانون ِ پسند ِ خود بنا  زندگی می

 سازد و از آن راضی است.  پذیرد قاعده بر او تحمیل شود، اما خود می کرد. طنز ِ زندگی ماتیس در این است: نمی می



خواب ِ هنر ِ 'بینیم که ماتیس به جست و جوی تعادل و هماهنگی در ترکیب بندی بوده است.  یاز همین گفتاورد م

د، از نگیر آور، هنری برای همه که مغز به کار می بینیم، بی نیاز به موضوع سنگین و خستگی هماهنگ، ناب و زیبا می

 'کرده، چیزی برای آرام بخشیدن به جان... کاسب تا تحصیل

 ی خود با واژه است تا تن را بکشاند به پردیسی که نیست.  این بیان رویا

کاغذهای رنگ شده با  های کار. همان جا به جا کردن مدام بریده ی بخش بینیم که توجه داشت به همه در کارهای آخر می

بگنجاند در کند تا همه چیزی را  توان دید که هیچ چیز به واقعیت واگذار نمی گواش تا رسیدن به ترکیب دلخواه. می

اش با برنامه بود: بیدار شدن، غذا  های خود داشت. زندگی روزانه ی دوری از عادت، عادت ی خود. با همه انگاره

نواختی بود که رسید به آن ناب  خوردن، کار کردن، نواختن ویولن و رفتن به بستر؛ همه سر ساعت خاص. از این یک

 خواست.  که می

تواند  توجه داشت: پوسین، شاردن، واتو، مانه، سزان و رودن. بر این بود که هرکسی میماتیس به کار هنرمندان دیگر 

با این داوری است  'های ضعیف حاضر نیستند تاثیر و آموخته از دیگران را بپذیرند. تنها آدم'به کار دیگران نگاه کند و 

پذیرد تا بتواند بر آن تاثیر بگذارد. با این داوری است که اعتماد به  گیرد. این تاثیر را میبپذیرد از دیگران ایده  که می

ی  توان یافت، از پیکاسو تا موندریان و نیز شیوه های او می های کار دیگران را در نگاره یابد. بسیاری جنبه نفس می

 ص باشد و بی نظیر. ژرژ سورا )نقطه چین(. این همه را گرفته و از آن خود کرده تا خا

کرد و تنها  های اصلی استفاده می . از رنگبودتر  های سرخ، زرد و سبز  بیش مایه اش به رنگ آبی در کنار ته عالقه

نگاه را که آبی اما همیشه حضور قوی دارد و پویاست. پرشور و آتشین است. رنگی است آمیخت.  گاهی به هم می

  (. 1908هاش )هارمونی با رنگ سرخ/  کشاند، مثل برخی سرخ می

   ی آبی و پنجره  

 کرد.  استفاده می رنگ گویند گاه جای بوم سفید از بوم آبی . می'مادام ماتیس'یا  'آینه، گلدان، بطری و میوه'و 

، بی نشان چاق. پا و دست اغلب خالصه شدهاند. تن گوشتی با شکم و پاهای اغلب  های ماتیس نیز خاص زنان در نگاره

 مانند.  جزییات. شاید حواس از موضوع اصلی پرت کند. شکل دگرگون شده دارند و به دست و پای گربه و شیر میاز 

 .1907مثل این دو کار از فیگورهای انسانی اغلب حالت غیرعادی و ناممکن دارند. 

 ها. تندیس ها همیشه آشناست. حتا در نقش اسلیمی در حالت

                   



گون.  های گونه ی کارش بودند: عریان، پوشیده، درون و بیرون اتاق و خانه و در حالت زنان موضوع مورد عالقه

یافت.  های زن می لذت زمینی را در زنان و مدلبرد.  ماتیس در تمنای سرشاری زندگی و زیبایی از نقش آنان لذت می

کرد تا آن ببیند  خواست برسد. حذف هم می چه می تا به آن ودنم تر می و از هر تن چیزی برجستهبه هر تن نگاهی داشت 

اش  کرد تا جاودانه کشاند. تن از آن خود میبکه براش مهم بود. هیچ چیزی در پیرامون نباید نگاه از تن سوی خود 

کرد در تماشا  رو روپوش سپید به تن می برد. از این گی لذت برده و می  دانست چه اندازه از تنانه کس نباید می سازد. هیچ

 و نقش مدل. 

( 1952) حتا در بازتاب تجریدی تن زنانه   

 کرد.  همین می

به بسیاری جاها سفر کرد: مونیخ، اندلس، مسکو، برلین، نیویورک، شیکاگو، بوستون،  1920تا  1910های  میان سال

 ریزی، تندیس پردازی. همه و همه در خدمت ِ نگارگری. قالبنیس. مدام در کار بود: طراحی، نگارگری، 

یافت،  میسرزمین رویاها، پردیس. اغلب هم  ؛جست و خورشید نزی، اسپانیا و ایتالیا. نور می بعد به مراکش رفت و پلی

ر واهمه کرد و با این همه دچا لرزد. سخت کار می نزی که نور از سپیده تا غروب در آن می اندازهای پلی چون چشم

ود. تاب این زندگی نداشت. ب( burn-outبود. از کار خود راضی نبود. اعتماد به نفس نداشت. دچار کارزدگی )

گاه شیکاگو  در نمایش 'عریان ِ آبی'ی  کرد. نگاره گذاشتند، با خود تندی می شد بسیار. بر کارش که ارج نمی افسرده می

 سوخت و این آسیب روحی زیادی به او رساند. 

گی بشود، باید در تعادل باشد،  هنر نباید سبب ناآرامی و آشفته'ش باشد:  خود بر این نظر بود که ناآرامی نباید در زندگی

ناآرامی و آسیب درونی را باید برای خود نگاه داشت تا چیزی جز زیبایی و لذت در 'که  فتپذیر می. 'بخش ناب و آرام

کنار بگذارد و آرزوهاش   دادند تا اندوه زندگی نواختن ویولن، دو گربه و کبوترهاش به او امکان می 'هات نباشد. نگاره

 را در کار بازتاب دهد. به هیچ چیز دیگر توجه و عالقه نداشت. 

هاش اعتراض بسیار انگیخت.  این شهرت سبب آزارش هم بود. زنان عریان نگاره از شهرت راضی بود. گرچه هم

قاه خنده در سالنی که کارهای او به نمایش گذاشته شده بود،  فاجعه بود. قهپاریس  'سالن پاییزی'اش در  گاه ایشنخستین نم

 تر او از پیرامون شد.  سبب دلخوری بیش

شناسند، اما او خود وابسته به هیچ جریانی  ' میLes Fauvesبسیاری ماتیس را با جنبش هنری 'حیوانات وحشی/

بینیم و آسان نیست او را وابسته به مکتب،  دانست. در کارهای بسیار که از او مانده، شیوه بیان گوناگون هنری می نمی

ا راه ی خاص بدانیم. از تئوری بیزار بود، گو که خود نیز نوشته است. بارها ایده و انگاره عوض کرد ت جریان یا شیوه

 جدید هنری بگشاید.  

تر  ماتیس یکه و یگانه بود. به ویژه که از جهان پیرامون به تمامی کنار کشیده بود. جهان را دوست نداشت، دوست

خواست. دوران دو جنگ را تجربه کرد، اما از آن  ها برود و جهانی نقش بزند که خود می داشت به درون نگاره می

ه اشتدوجود توانست  نمیبداند از آن. جنگ آرامش نداشت، پس چون سیاست برای او خواست هیچ  فاصله داشت. نمی

 کرد.  گمان سنگین بود براش، اما توجه نمی بیاین همه زیست.  . او دور از جهان پر سر و صدا و ناآرام میباشد

ابر واقعیت. آویخته شدن و توان دید. رویای هذیانی زندگی در بر (' به روشنی میI'رقص )ی  این درگیری را در نگاره

حال  رقصند، با این ی انسانی رو به باال می های رقصنده بودن رقصندگان به چیزی که در بیرون نگاره وجود دارد. تن



 یرسند. حرکت وجود دارد، اما در هستی انسان خواهند، نمی که می یتوانند بپرند، اما به باالی اند. می تسلیم نیروی جاذبه

 واهد پیوست. به واقعیت نخ

 
تر  در اصل پس از آن هیچ نکردم جز کار بیش'خوان است.  اش از بیست سال پیش هم که با انگاره یافتروش خود 

  'ای تا جان ببخشی به آن. ی زندگی به آن پرداخته دانی، با آن زاده شده و همه ای داری، می روی آن )توازن(، ایده

پردازد و در آن رشد  خالق نیست. با یکی انگاره به کار می انسان هم از نخست ماتیس از خود و انسان شناخت دارد:

 تر از روش نگارگری نیست. ایده و انگاره از نخست همان است که بود.  هیچ واقعیتی اساسی اوکند. برای  می

و تر  شکل ساده رفتتر  ی زندگی هنری به دو چیز مشغول بود: رنگ و شکل. هرچه پیش ماتیس در همه

خواست  تری در کارش گرفت. همانی که ماتیس می که بیمار شد، رنگ جای بیش 1941شد. از سال  تر  تجریدی

تواند  است که همیشه در پی شکلی بوده که تا حد ِ بودن ِ خود خالصه شده است و تنها در همین شکل می  بیافریند. گفته

د او چیست. انسانی از دیاما زمان. شکل ناب  اند، هم ر همآمیزند، در کنا شکل و رنگ به هم نمیوجود داشته باشد. 

تواند از نابی بگوید. نابی باید انگاره باشد. او اصل را  که هستی ناب نیست و تن ناب هم ندارد، نمی چون ماتیس

جوید، هستی که همه چیزی در خود دارد. از پی شکل نهایی است در هنر. در سطح هرگز اساس را نخواهد یافت،  می

 ه وجود ندارد. پردازی ناب، فکری ک تواند در خیال باشد، خیال زیرا ظاهر تنها می

 داران هنر است. واقعیت اما چیست؟  هایی که با برش کاغذ آفرید، مورد تحسین دوست نگاره

 توان جست.  های رنگ شده با گواش می کلید زندگی ماتیس در همین کاغذبریده

  زندگی که کنار هم گذاشتن بسیاری مشکالت بود:

 1890التهاب آپاندیس؛ ، 

  ردگی، کارزدگی، عدم اعتماد به نفس و ترس بسیار؛مشکالت روحی، افس 1910از 

 ؛یی بگزینددرگیری در خانواده تا مجبور شد تنها 

 تر شد؛ عزلت گزینی  که سبب افسردگی بیش ؛کابوس 

  در جهان خود و در زندان خود؛زیستن 

 گی، وهم، ترس و شتاب بسیار؛ آشفته 

 شد؛ شناخته نمی هنرمندی بد که به عنوان  تجربه 

  ی دارایی، خانه و پول از دست داد؛ همه 1902. از و همه کسی جهان  به همهشک و بی اعتمادی 

 1941؛اش افزایش یافت گیر شد. درد معده ، سرطان روده و پس از جراحی زمین 

 1954 ی قلبی درگذشت. از سکته 

باره در  ید؟ بریدن کاری نیست که یکگو ها با کاغذ بریده چه می ی ماتیس؟ نگاره گوید درباره این همه ناگواری چه می

ی زندگی ماتیس به ما بگوید. مثل زیستن هر کسی در تن خود. ماتیس تنی داشت  ذهن شکل بگیرد. باید چیزی از شیوه

فتاب بود، دریا، سکوت، زیبایی، رقص. زشتی از زندگی ی آ شوب و ناسازگاری. تنی که تشنهانباشته از ترس، آ

 ش بسیار تاثیر داشت.  ی زندگی برد، بر شیوه ها که از آن رنج می داشت. بیماری یراند. نباید وجود م می

 به زمان نگارگری با حذف همه چیز اضافی، بریدن نیز آغاز کرد. 



خواست جهان را  خواست. می داشت، اما این دو آنی نبودند که می ماتیس دو جهان داشت. جهان و زندگی را دوست می

خندیدند سبب  که به کارهاش می گونه که هست، نباشد. خانواده و هنرش نیز. این ت خود هم آنخواس دگرگون کند، می

شد.  اش دچار تنش می خواست و نتوانست اعتماد کند. از این همه تن ترس، عدم اعتماد به نفس و ترس از همه شد. می

خواست  رحم بود با خود و پیرامون. می یزیست و ب خواست همه چیز منفی از کهکشان براند. در خیال ِ خودآگاه می می

 کرد ناتوان است. با بریده کاغذهاش اما کنار آمد و راضی بود از آن.  تر کند که فکر می هنر را کامل

 
های خالصه شده. همیشه حضور  هاش. عریان یا پوشیده، تجریدی یا شکل شادی و رضایت او حاضر است در نگاره

جان. خود اسیر کابوس بود تا کابوس از نگاره و بیننده براند.   ها، طبیعت بی انداز دریا و کرانه دارد ماتیس. حتا در چشم

 سکوت و سکون ِ او زیبایی نور است و رنگ. 
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