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نقاشی رنگ روغن با نام گیتار اثر پیکاسى 9191
بیػتر هردم بَ هْضیقی گْظ ًویذٌُذ ،فقط بَ آى عکص العول ًػبى هیذٌُذ .ایي در ّاقع
پبیَ ّ اضبش هْضیقی پبپ اضت .غوب هیتْاًیذ از ُر طرفذار پرّ پب قرؼ یک گرٍّ یب خْاًٌذٍ
پبپ بخْاُیذ تب بَ غوب بگْیذ هْضیقی هْرد عالقَ اظ درببرٍ چیطت ّ هیتْاًیذ هطوئي
ببغیذ کَ تعذادی جولَ بی ضر ّ تَ یب حذاکثر چیسی درببرٍ "اغعبر" خْاُیذ غٌیذ کَ صذ البتَ
ربطی بَ "هْضیقی" آى ًذارد.
پطؼؿ زضتاضٍ ؼاذتاض هْؼیمایی هاًٌس تًْالیتَ یا ترفِای ُاضهًْیک تطاًَ هؼوْال تا ؼکْت ّ ًگاُی
تِی ّ تی احؽاغ ضّتطّ ذْاُس ـس.
ایي تیواضی ضس هْؼیمی زضّالغ ًتیجَ ؼیؽتن تطتیتی ّ آهْظـی اؼت کَ زض آى ٌُط ،یک جٌثَ تجولی ّ
غیط ضطّضی تلمی هیفْز .تؽیاضی اظ ذْاًٌسگاى ایي هطلة اظ پیاهسُای ًاگْاض ایي ـیٍْ آگاٌُس ّ هي تیؿ
اظ ایي تَ تطضؼی هفکل ًوی پطزاظم ،تلکَ لصس زاضم تَ ضاٍ حل آى ّ یافتي پاؼد ایي پطؼفِا کَ
هْؼیمی چیؽت ّ چگًَْ تایس تَ آى گْؾ زُین ّ چگًَْ هیتْاى "کیفیت ـٌیسى" ضا تؼطیف کطز ،فکط کٌن.
ظاُطا ػوْم هطزم ًویساًٌس کَ "ٌُط ،زض هؼٌای کاهل آىً ،ویتْاًس تَ ؼطػت زضک ـْز ّ تطای حْاغ
آهْظؾ ًسیسٍ ّ غیط حؽاغ اهطی تسیِی ّ آـکاض تَ ـواض ًوی آیس"ٌُ .ط ،زض ّالغ ًْػی چیسهاى جسیس اظ
هٌاؼثتِا ّ هفاُیوی اؼت کَ حْاغ اًؽاى ضا تَ ًْػی کاهال هتفاّت اظ ظًسگی ضّظهطٍ تحت تاثیط لطاض
هیسُس ّ تجطتَ ای تاظٍ زض اذتیاض اّ هیگصاضز.
یک ػکاغ ،یک ّالؼَ هؼوْلی ضا تَ ـکلی غیط هؼوْل ضثط هیکٌس ّ تا زض لاب لطاض زازى لحظَ ای اظ
ظًسگی ضّظهطٍ ،تَ اجعائ ًاهطتْطی کَ هیثیٌس ،اضتثاطی هیثرفس کَ تطای چفن تی تجطتَ لاتل زیسى ًثْزٍ
اؼت.
ًاهتؼاضف تْزى ،یکی اظ هْاضز هفرصَ ٌُط اؼت ،ایي جٌثَ ایؽت کَ هْجة گؽتطزٍ ـسى ضًّس ػازی

تفکط هیفْز ّ ایي گؽتطؾ ّ زؼت یافتي تَ زیسگاُِای تاظٍ اؼت کَ هٌثغ اصلی لصت تطزى اظ ٌُط تَ
ـواض هی آیس .آًچَ هْجة تحطیک ؼطیغ ّ زّض اظ ظطافت حْاغ ّ احؽاؼات ـْز ،تسّى ایٌکَ زض آى تفکط
یا تْجِی تَ کاض ضفتَ تاـس یا چٌیي اًتظاضی اظ هراطة ّجْز زاـتَ تاـس ،لطؼا ٌُط ًرْاُس تْز .هْضْع
گفتگْی هاٌُ ،ط هْؼیمی اؼت ّ آًچَ هْؼیمی ضا اظ ٌُطُای زیگط هتوایع هیکٌس ایي اؼت کَ هْؼیمی،
اًتعاػی تطیي ـکل ٌُط تَ ـواض هیطّز ّ چیعی تَ جع ذْزؾ ضا تیاى ًویکٌس .هْؼیمی تسّى ؼاذتاض
تاطٌی ّ زضًّگطایاًَ اؾ ُیچ اؼت ّ زؼتَ تٌسی کطزى آى کاضی اؼت کَ تَ ًاچاض اًجام ـسٍ اؼت ّ زض
تؼطیف شات هْؼیمی تی تاثیط تْزٍ اؼت.
تطای تیفتط هْؼیمی زاًاى ،هْؼیمی زاضای جٌثَ ُای لاتل زضکی اؼت کَ زض ٌُطُای تجؽوی ُن
کاضتطز زاضًس ،هاًٌس ـکل ،ضًگ ،تافت ،تؼس ّ حجن  .هْؼیمی هیتْاًس تسّى ُیچ تحطیک ذاضجی،
زیسٍ/ـٌیسٍ ّ لوػ ـْز .تیفتط ضُثطاى اضکؽتط هیتْاًٌس تَ ًتِا ًگاٍ کٌٌس ّ زض شُي ذْز یک اجطای ایسٍ
آل ضا تا زض ًظط گطفتي توام ایي هفرصات ،هجؽن کٌٌس ،تسّى ایٌکَ ًگطاى ـکل ظاُطی ؼاظُا تاـٌس.
هْؼیمی ،حتا زض اًتعاػی تطیي ـکل ذْز هیتْاًس تساػی کٌٌسٍ ضًگ ّ فطم تاـس.
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تابلو عشاق از نقاش اکسپرسیونسم معاصر  Vlad Zimanasاهل لیتوانی
هي در اّلیي ضبل کبلج بب کوبل تعجب هتْجَ غذم کَ در توبم رضیتبلِب ّ کٌطرتِب ،ردیف اّل ّ
دّم صٌذلیِب بَ ترتیب تْضط اضتبداى داًػکذٍ ریبضی ّ فیسیک اغغبل هیػذ .از ُوبى زهبى ّ
طی تحقیقبت بعذی هتْجَ غذم کَ ریبضی داًبى ّ فیسیک داًبى ،بَ خصْؼ آًِبیی کَ بب
بخع تئْری آى ضر ّ کبر دارًذ ،درک ،عػق ّ احترام بی اًذازٍ ای ًطبت بَ هْضیقی دارًذ
بطیبری از آًبى هْضیقی داى ُن ُطتٌذ.
کؽاًی کَ تَ ایي هْضْع ػاللَ زاضًس تَ ذْتی هیساًٌس کَ ایٌفتیي ّیْلْى هیٌْاذت ّ تا جایی کَ هیساًین

ًْاظًسٍ ذْتی ُن تْز .چطا کَ ػلْم ضیاضی ّ فیعیک ٌُّط هْؼیمی تا حس تؽیاضی هتکی تَ تفکط اًتعاػی
ُؽتٌس ّ زاـتي زضک صحیح ّ یا زؼت زاـتي زض یکی اظ آًِا ،تاثیط تؽیاض هثثتی زض تْاًایی یازگیطی
زیگطی زاضز ّ اگط ـرصی زض ُط ؼَ آًِا هِاضت زاـتَ تاـس کَ زیگط ذْـثرت تطیي زاًفوٌس تَ ـواض
هی ضّز.
ذْب ،گْؾ کطزى تَ یکی اظ فْگ ُای  fugueتاخ هاًٌس چیؽت؟ فْگ ًْػی هْؼیمی پلی فًْیک (چٌس
صسایی) اؼت کَ آّاُای هْجْز زض آى (یا تَ ػثاضتی هلْزیِای آى) اظ زّ تا ـؿ صسای هفرص ّ هجعا
تفکیل ـسٍ اؼت کَ تَ صْضت ػوْزی زض کٌاض ُن لطاض گطفتَ اًس ّ یک فطم اّج گیطًسٍ ُاضهًْیک ضا تَ
ّجْز هی آّضًس .زضّالغ چیعی ـثیَ گْؾ زازى تَ صحثتِای ُوعهاى  2تا ً 6فط اؼت کَ تَ طْض ُوعهاى
زضتاضٍ هْضْع ّاحسی صحثت هیکٌٌس .ـًٌْسٍ هیتْاًس هْضْع کلی صحثت ضا تفٌْز ّ ،هتْجَ ـْز کَ ایي
گطٍّ زض کجا تا ُن تْافك زاضًس ّ کجا هرالف یکسیگطًس.
زضّالغ ،تفاّت ّ تفاتَ هیاى "گْؾ زازى" ّ "ـٌیسى" هاًٌس ًؽثت "فکط کطزى" ّ "حػ کطزى" اؼت.
ضّـي کطزى ضازیْ ّ اًجام زازى کاضی زیگط ،گْؾ کطزى ًیؽت ّ ،اظ ططفی تْجَ کطزى تَ کاضی کَ اًجام
هیسُیس ُن تَ ـواض ًوی آیس .گْؾ کطزى ،تْجَ کطزى اؼت ّ ایي کاضی اؼت کَ اًجام زازًؿ ،تَ
اـتیاق تطای زضک هطلة ًیاظ زاضز ّ ضًّسی تؽیاض پْیا ّ هفاضکتی زاضزُ .سف ٌُط ؼْق زازى اًؽاى تَ
ؼْی ذفٌْزی ًیؽت ّ تطای ایي تَ ّجْز ًیاهسٍ اؼت کَ تَ ـوا احؽاؼی تسُس یا احؽاؼی تگیطز،
شٌُتاى ضا کؽل کطزٍ ّ ـوا ضا تَ ذْاب تثطز ،تلکَ کاض ٌُط ایي اؼت کَ زضّى اًؽاى ضا ؼطـاض اظ ظًسگی
کطزٍ ،شُي اّ ضا فؼالتط ّ لاتلیتِا ،لسضت زضک ّ آگاُیِایؿ ضا گؽتطؾ زُس .تؼجثی ًساضز کَ ٌُط زض
زؼتگاُِای زّلتی یک تجول تَ ـواض هی آیس .پاتلْ پیکاؼْ ًماؾ هسضى اؼپاًیایی گفتَ اؼتٌُ" :ط تایس
تا تیغ ُایی تیع تجِیع ـْز".
گْؾ زازى تَ هْؼیمی تَ هؼٌای تؽلین ـسى تَ آى ًیؽت ،تلکَ تَ هؼٌای زضگیط ـسى تا فطهِا ّ
هفاُین زضًّی آى ّ زضُن آهیرتي ایي هفاُین تا آًچَ زض شُي زاضین ،اؼت ّ لصت تعضگی کَ اظ پیؿ تیٌی
کطزى ضاظُا ّ فطاظ ّ فطّزُای هٌطمی آى هیثطین تَ اًساظٍ غافلگیط ـسى زض اًتِای یک ضهاى ازتی ظیثا ّ ،حتا
تیفتط اظ آى ،تَ ظًسگی ها غٌا هیثرفس.
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