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ی پادشاهی هنرهای  موزه مناسب تای ماگریت بنیاد گذاشته شده است. زمانی  شود که در بروکسل موزه ده سالی می

. بیش از صد نگاره به نمایش برابر ماگریتدالی در از کار  کند نمایشگاهی جذاب برپا - بلژیک –وکسل ربزیبای 

بخشی از کارهای دالی هرگز از اقیانوس  های خصوصی جهان.  و مجموعه  موزهچهل گردآورده از اند،  گذاشته شده

بار با  های خصوصی در امریکا رفت و این به مجموعه ،هایی که در نیویورک کشیده سو نیامده بودند. نگاره اطلس به این

 اند.  ، در اروپا به نمایش گذاشته شده(فلوریدا) ی دالی زهیاری مو

، از زمان مانیفست سوررئالیسم آندره برتون 1948تا  1924ی  تمرکز دارد روی کارهای دوره دالی در برابر ماگریت

ای  ی جهان ِ هنر، چونان رشته ای جذاب میان دو ستاره دیگر ببیند. رابطه به موازات یکدو تواند کار ِ این  که بیننده می

 به هم پیوسته. 

      
 پژواک ِ زمانماگریت:     یاد ِ خانم جواندالی: 

دیگر را  یک 1929ای همسنگ بودند. سال  توان سالوادور دالی و رنه ماگریت را دوست ِ هم دانست. از نظر حرفه نمی

 دعوت کرد. (Cadaquésکاداکس ) ش در ی پدری پاریس دیدند. دالی در اگوست همان سال ماگریت را به خانه در

 بعدها کارشان بر هم تاثیر داشت.جا بودند.  الوار، میرو و بونوئل نیز آن

صدایی که از نظر شخصیتی با هم تفاوت زیاد داشتند. ماگریت روشنفکری خوددار بود، دالی شومن غریب پر سر و 

ای ساخت تا  توان بازاریاب نامید. شیوه دوست داشت در مرکز توجه باشد. این مرد ِ اهل ِ کاتالونی را امروز می

 ش به مرکز توجه جهان بیاورد.  و کار هنری شخصیت

روزگار  هاش را بفروشد و تا پنجاه سالگی ناچار بود به عنوان هنرمند بازاری توانست نگاره ماگریت اما به زحمت می

 پذیرفت، نفرت داشت. رقابت به روشنی میان دالی و ماگریت وجود داشت. هایی که دالی می بگذراند. از سفارش



        
 ی سوزان شام در ظرف دسر زرافهدالی:       حمام بلورماگریت:  

 فروخت. دزدید و بعد با افتخار می میهاش را  از دید او دالی ایدهشد.  گذشت ماگریت بیشتر از دالی دلخور می هرچه می

   
 ونوس فضاییدالی:      جادوی سیاهماگریت: 

ی  درباره -شود  که در آن درخت توبا در آتش دیده می - کشف آتش با اشاره به  –ای سرشار از نفرت  نامه 1959سال 

ی سوزان آمد و با آن به  بعد با زرافه ها کسی تا آن زمان به این فکر نکرده بود. وقتی دالی سالهای دالی نوشت.  سرقت

شهرت رسید، کسی دیگر جلودار غرورش نبود. دالی از نفرت ماگریت در این باره آگاه بود. گرچه مدرک اندکی در 

 نامید. بخش بزرگ کارهاش می ستود و او را الهام ش را می اما کار همکار بلژیکی ؛دست است

های بسیار میان کارشان نیز هست. به ویژه  توان دید، نزدیکی تفاوت را به خوبی میو  ندکه هر کدام به راه خود رفت با آن

  ها کشف کند.  تواند رابطه و نزدیکی و شباهت اند و بیننده می که در نمایشگاه، کارهای شبیه کنار هم چیده شده از آن

 

 



 ها  فیل

ی  ها حفره ای گذاشته شده از دالی که درهای گنجه ای در آن. کنار آن نگاره بینیم با حفره ای از ماگریت دری می در نگاره

هایی با پاهای بلند   دالی فیل ِ'تاجگذاری سنت آنتوان'توان ناگزیرش نامید. در  قدر هست که نمی غریب دارند. شباهت آن

 ماگریت است. ی 'حمله'بینیم که جزیی از کار  می

ای از  طرحی زغالی برای فیلمنامه 1937دیگر است. دالی به سال  های دیگر واکنش دو نگارگر به کار یک نگاره

اند سر میزی بلند در بیرون خانه. نور آن اما از  برادران مارکس کشید که هرگز ساخته نشد. در این طرح دو نفر نشسته

 'ونوس میلو'ای در جام شامپانی بود. کار این دو روی  ماگریت کشیدن زرافهی آتش بر گردن زرافه است. واکنش  شعله

   نیز جذاب است.

  زنان

بینیم. مثل نقش مهم زنان در زندگی این دو. نیز موضوعاتی چون رویا،  های مشابه بسیار می در نمایشگاه جنبه

 ای پر جنب و جوش از تاریخ جهان کار و زندگی داشتند.  خواهی، نمادها و حتا سیاست. آخر هر دو در زمانه کام تن

 دالی در برابر ماگریتکردند، در نمایشگاه  دیگر زیر نظر داشتند و از روی دست هم نگاه می که دو هنرمند کار یک این

تراکنش میان کار این دو وجود داشته است. نمایشگاه پرتو انداخته بر  -شاید–بینی که خواسته و ناخواسته  عیان است. می

سالن نمایشگاه  ههنرمند. این را در فیلم و ویدیوها، پیش از پا گذاشتن بشخصیت و دیدگاه اخالقی و فلسفی این دو 

و  ها، برود به رویا تواند خود عنوانی بگزیند برای نگاره گیرد. می دید. بیننده بخشی از کار هنرمند بر دوش میتوان  می

  های خود داشته باشد.  تداعی

     
 دالی: چهره جنگ      ماگریت: کشف

 

 

 



        
 آنتوان سنت تاجگذاری دالی:         ممنوعه ی (نوشته) ادبیات ماگریت:

 برپاست.  2020فوریه  9نمایشگاه تا 

 2019دسامبر 

 


