
 فریدا کالو: هندوانه و خربزه

های اندکی پژمرده و پاپایا )خربزه  های گوناگون روی میز چوبی: هلو با پوست کرکین ِ نرم، آناناس با برگیوهم

ی زیگزاگی  نماید. دو برش هندوانه با پوست بریدههای سیاه میاش با تخمدرختی( بریده که جهان ِ گوشت نارنجی رنگ

 آووکادو یادداشتی قرار گرفته، درست مثل لیست خرید:  زیر د.کشانو سرخی ِ درون نگاه را به خود می

‘Frida Kahlo, pintó 1943’ 

 
عروس که با دیدن گشادگی ِ  ی میز به اسپانیولی نوشته است: با دستخط زیباش در سایه (1954-1907)فریدا کالو 

جان روشن است، دعوت ِ شیرین ِ باروری و خشونت ِ نماد ِ زناشویی در این طبیعت بی کند.ش وحشت میزندگی

ی با شکوه رنگ دارند با جزییات و وجود و حضور ها جلوهزایمان از پس ِ آن، اما نگاریده به زیبایی و استادی. میوه

ی موز ِ جیرجیرکی ظریف روی خوشه غریب و استثنایی است:  ،جانپویایی بسیاری برای ترکیب بندی ِ طبیعت بی

روسکی در لباس ِ  عی میز و زنند. جغدی ُخرد بر لبه رگیل که انگار دو میمون کوچک دارند لبخند میو دو نا رسیده

ای ژرف ایستاده  کند، انگار فراز درهی بریده را گرفته و با شگفتی به درون میوه نگاه میی هندوانهلبه  که عروس

 ازدواج همین است. ی که باشد. یعن

 -هلند-ی مروارید در نمایشگاه موزه کبرا در آمستلفین این نگاره برای بسیاری ناشناس است، اما اکنون چون دانه 

نگاره باقی مانده که هشتاد تای آن تصویر خود هنرمند  240سالگی درگذشت،  47از فریدا کالو که در درخشد. می

د. گویای برخورد هنرمند با تراژدی زندگی ِ خود که رو به بینندگان در جهان روایت  است، چون شمایل ِ زندگی خو

کشید و در هجده  پوشید و درد میی عمر باید کفش مخصوص میکنند. در کودکی به فلج کودکان مبتال شد که همهمی

آخر راحی شد، بارها سقط جنین کرد و دستسی و دو بار جی تصادف اتوبوس با تراموا آسیب دید. سالگی از حادثه 

مو توانست پزشکی بخواند، قلمدار گذراند. حاال که نمی سالی در بستر و صندلی چرختر عمرش در بزرگنازا شد. بیش

  ت.سبینیم که بر پشت دراز کشیده، زندانی کرست، چانه روی سینه و درحال نقاشی اها می. در عکس به دست گرفت

های زندگی کوتاه، تن ِ آسیب  ی جنبههمه هاشنگاریچهرهدر  استثناست. – بی گمان درد و  –این همه زحمت  نقاشی با

تر گو ریورا که بیست سال از او بزرگ اش با دیه، ظاهر ِ قوی، نمادهای درد و نازایی، حضور دارند. و ازدواجدیده

ی ناگوار روی داده است: تصادف  ش دو حادثه ود. خود موافق بود که در زندگیی این هنرمند ب. در نوجوانی شیفتهبود

  دانست. ی نخست می. اما دومی را بدتر از حادثه تراموا و ازدواج



خواهد عشق و ؛ می ریورا: انقالب عاشقانه گوهیفریدا کالو و دشود: شاره نمیی کبرا اما به حادثه ادر نمایشگاه موزه

ی کار  دیگر به نمایش بگذارد. بر دیوارهای نمایشگاه، گفتاوردهایی از این دو دربارهیک ر هنریکااین دو از تحسین ِ 

 دیگر آمده است. یک

آورم که جهان دلخواه ِ او جشن بزرگی است که در آن هر  گو شورشی است ... انقالبی... در تصور می دیه'کالو: 

 'شان.با زیبایی و نیروی خالقیت کنددگان: همه شرکت هاخورشیدها و سایه موجودی شرکت دارد، از سنگ تا انسان، 

 'اش را بازگو کند.و احساسکند تا حقیقت زیست فریدا تنها نمونه در تاریخ هنر است که قلب و سینه باز می': ریورا

ی هامشهوری بود که به آرمان  ارارنگ ویدرا نمایشگاه، بخت ِ خوشی است برای دیدن کار این دو در کنار هم. ریو

های جادویی با اند: صحنه تر شناختههاش در کارگاه کمپرداخت. نگاره( می1917-1910سوسیالیستی انقالب مکزیک )

ی نوزدهم است. هنری روسو، یان ها و طبیعت وحشی که یادآور کار ِ نگارگران آخر سده نقابکودکان و عروسک، 

 هنرمند.  ِاند و رنگ ابزاری است برای رساندن ِ پیامتر شبیها این تفاوت که به دیوارنگاره بیش توروپ یا پل گوگن. ب

اقعی به نمایش گذاشته شده، عشق ِ او فریدا  ی وی ریورا که در نمایشگاه با عکس بزرگ در اندازه در میان ِ دیوارنگاره

برای واقعیت ِ ، اما با محدودیت ِ جسمی. محدودیت جسمی اما سپری بود یوارنگارانانقالبی چون د ،بینیم. در دلرا می

چون  ساالر مکزیکفرهنگ فالوسدر  توانست ، زیرا بدون محدودیت ِ جسمی هم هرگز به عنوان زن نمیزمانه

در  هابینیم: ریورا با نگارهی این دو نیز می های ریورا و کالو، رابطهمردان سفارش کار بزرگ بگیرد. در نگاره

هاش  شت. نگارهنگا ی خود میتر با یاری آینه از چهره بزرگ و کالو، نگارگری که از نزدیک و بیش هایاندازه

بینیم که چه اندازه وقت روی آن گذاشته  و در دقت ِ غریب و ظرافت کارهاش میاز نماد  شتهابشخصی و رازآمیزند، ان

بینیم و چند میمون، انگار فرزندان خود  گیاه مرغ بهشتی می، 1943از سال   هاموننگاری از خود با میچهرهاست. در 

که  شمار آزتکاز گاه 'رکتح' نماد: پیراهن ِ اوهرگز نتوانست داشته باشد. میمونی دست گذاشته روی نمادی بر که  –

نشان از دقتی  ، و شکن ِ موی سیاهین چمو بر پیشانی سوی ای او چون قلب تپنده است. حرکت ظریف قلمبر سینه

   . یر داردظنبی

 

 متر سانتی 81.5x63. ، رنگ روغن روی بوم1943، هابا میموننگاری از خود چهره

برپا   !Viva la Fridaنوان عنیز نمایشگاهی با  (شهر آسن )  - نتدرِ  یوزهم، در اکتبر آینده این نمایشگاه پس از

 برپا شد و بینندگان بسیار داشت. ( Victoria & Albert Museum)در لندن   2018خواهد کرد که سال 



کرست  ینک،عاز لباس گرفته تا الک ناخن، رژ لب، (  Frida Kahlo: Making Her Self Upدر آن نمایشگاه ) 

از مرگ فریدا برای   ه پساین همهای مرفین و خیلی چیزهای خصوصی دیگر به نمایش گذاشته شده بود. و آمپول

دن به  در خارج از مکزیک و در لن برای نخستین بارمانده بود و کسی بخت دیدار آن نداشت.  پنجاه سال در خانه

 توان دید.  هلند می نمایش گذاشته شد و از ماه اکتبر در 

اش تا ساعت ده شب باز است برای  ی کبرا برای نخستین بار در تاریخموزهسال از مرگ فریدا کالو گذشته است.  67

عصای زیر بغل، پای  ها، نگاریهچهر اهای بیننده. فروش بلیت نمایشگاه ماه اکتبر از ماه می آغاز شد. فریدا بگروه

ساز است ی وسایل شخصی در سفر است به جاهای مختلف جهان. جز هنرمند محبوب، هنوز پولمصنوعی و همه

 ها جذابیت دارد هنوز.  حیوونکی، یا هر عنوان دیگر، برای خیلی برای دیگران. زناشویی خوب یا بد، فمینیست یا 

( و  La Casa Azulگو )فریدا و دیه ی هایی از خانه عکسریدا کالو نشانی نیست، اما های فدر موزه از پیراهن 

ها شمع اند با دهاند. زیر عکسی از تابوت فریدا سکویی گذاشته گذاشتههای زنانه مکزیکی های بسیاری از پیراهننمونه

 در نمایش واقعی ِ کیچ مکزیکی.   مصنوعی

  -1902-1955-( María Izquierdoهمه کارهای ماریا ایزگیردو ) هایی از هنرمندان مکزیکی. بیش ازو نگاره

از  جان زندهطبیعت بیو شباهت غریب کند. هنرمندی معاصر فریدا با سرگذشت تراژیک شبیه او. جلب توجه می

 ای خالی.  زمینهی تربچه و صدف بر پسبرش ِ هندوانه و خربزه با افزودهی عروسی فریدا. بزه ربا هندوانه و خ 1946

  

 
 ( x 119,4 cm 149,9) 1943 –روشنده گل شیپوری  ف ، گو ریورا دیه 

 

  2021ژوئن  – کوشیار پارسی 

https://www.groene.nl/uploads/image/file/000/028/085/large_6.jpg
https://www.groene.nl/uploads/image/file/000/028/085/large_6.jpg

