
 هاشکوه نور در نگاره

ای بگیرد. برای نگرد تا نگهبان دور و برش نباشد و فوری بتواند عکسی از نگارهی موزه به پیرامون میدیدارکننده
های شاد ِ نگاره چنان  ها به هم در دوران کرونا، عکس گرفتن ممنوع شده است. رنگگیری از نزدیک شدن آدم پیش
 بپوشد.  تواند از عکس گرفتن چشماند که بیننده نمیجذاب

 
 1906 کافه المپیا، پاریس –شب  (، کافه Jan Sluijtersیان اسالویترز )

موزه باید به دلیل بحران کرونا از برپایی نمایشگاهی که در نظر داشت، ی برپایی نمایشگاه از ناچاری بوده است. ایده
بختانه موزه کارهای خوبی در انبار دارد که بتواند به نمایش  کرد. خوشپوشید و آن را به سال بعد واگذار میچشم می
 . بگذارد

ه زمانی کوتاه برپا شد و هیچ نشان از اجبار و ناچاری ندارد،  بنه تا اسالویترز( )از مو  نگارگران ِ نورنمایشگاه 
 . بختانهخوش

 کافه  و پنهانی عکس بگیرد. مثل نگارگران ِ نورقابل درک است که آدم نتواند مقاومت کند در برابر جذابیت کارهای 
 . چشماندرخشد در برابر که می (، Jan Sluijtersیان اسالویترز ) یکافه المپیا –شب 
ی فرانسوی بر بوم ی الکتریسته، تصویر کافه با لذت به زیر نور تازه یافته 1906توان دید که هنرمند هلندی به سال می

 . پوش به زیر آسمان پرستاره نگاریده است. مردان و زنان خوش
رد و یارانه به او را   ' درخشانهای آزار رنگخشونت چشم'به دلیل این نگاره را  ،یارانه به هنرمندان ارگانن ِ داورا

 .تر از سوی همین داوران جایزه دریافت کرده بودهای پیشقطع کردند. نگارگر در سال 
بخش و شاد در  ایستند. نمایشی لذتتر در برابر آن به تماشا میبینندگان موزه اما نظری جز داوران دارند که طوالنی

ن کار بر روی جلد کاتالوگ نمایشگاه آورده شده است. نور در این نگاره ایهوده نیست که همبرابر چشم دارند. و بی 
 .ی باشکوهی دارد. انگار این نگاره است که سالن نمایشگاه را روشن کرده استجلوه

گر ِ نور بود، چه نور طبیعی و چه مصنوعی. در این نمایشگاه سفری انباشته از اسالویترز یکی از نگارگران تحسین
از کلود مونه استثناست، که   دامزانبندهای سد و آبتر کارها از نگارگران هلندی است. رنگ داریم به درون نور. بیش

 .شده استآن هم در هلند و به زیر نور آسمان هلند آفریده 
را کشف کردند؛ به ویژه ابرها و آسمان هلند و   مکتب الهههای هلند، نگارگران ِ پس از مونه بود که امپرسیونیست

 Hendrik( و هندریک ویسنبروخ )Anton Mauveنگارگرانی چون آنتون ماوه )اندازهای آفتابی آن را. چشم
Weissenbruch.) 



 
 ( 1871)  زاندام، کلود مونه بندهای سدها و آب

پ تورویان  گری پرداختند.بهرجترین شکل بازتاب دهند و بعد به تنخست نور را به طبیعیکوشیدند نگارگران هلند می
(Jan Toorop )یوه، هاش به این شترین نگاره. یکی از معروفافزوددر هلند  نگارگریی شیوهبه  چینی نقطهنگاره

ای شاد، به رغم ابرهای تیره، انباشته از رنگ. و غروب، همانی که نگارهاست.  پیش از پایان کار )ابرهای تیره(
 گاره آمده است.  نینیم، استادانه در بهمیشه می

     
 1911 یان اسالویترز، انداز با دوچرخه سواران، چشم             1888-1889(، یان توروپ، ابرهای تیرهپیش از پایان کار ) 

رنگین و شاد است. زنی در حال بذرپاشی و  حال ( نیز تیره و در عین Herman Gouweاز هرمان خاوه ) زن بذرپاش 
نما کرده است. از  ها، نگاره را شبی رنگارنگ از نور. همین در هم تنیدگی رنگو آسمان فراز ِ سرش چونان هاله ابر 

 بینی. تر میی نگاره بهکنار اگر نگاه کنی، همه
ز نور در هلند )اروپای  های نور. از نور ِ روز تا غروب و نیز نور چراغ. ایی است با گونههااره، گردآوری نگ نمایشگاه

 شمالی( تا نور ِ جنوبی )مدیترانه(. 

 
 1918زن بذرپاش، هرمان خاوه، 

با  ی مدیترانه. های رقص در کرانهذرد تا برسد با سالن گاندازهای گوناگون میشود، از چشم نور از هلند آغاز میسفر 
(  Leo Gestelخستل )(، لئو Kees van Dongen(، کیس فان دونگن )Co Bremanبرمان ) وک  هنرمندانی چون کارهای 

 دیترانه بودند. در حوالی ِ دریای م ( که به جست و جوی گرمای نورCharley Tooropتا چارلی توروپ )



که در انبار دارند و نمایشگاهی   یهایگذاری کالن بروند سراغ مجموعهمایهها بدون سرسبب شد تا موزه ویروس کرونا
. این نمایشگاه تا دهم ژانویه بوداری چنین میچی ناهمهناچاری نیست. کاش  جذاب برپا کنند. در نمایشگاه نشانی از

 ، شوربختانه.است (Lockdownتعطیل اجباری )در برپاست، اما کشور تا نوزدهم 
 مهمان باشید به دیدن ِ دو کار ِ دیگر از این نمایشگاه.  

 
 1934دروازه ویلفرانس، چارلی توروپ، (  نگاره )بخشی از

 

 

  1917، ُکر برمان، ( جزیره در ایتالیا)  ز کاپری چشم اندا
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