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بهانه
قصۀ آشنايي من با اين نقاش و نقاشي كمي عجيب و غريب است.
راستش اولينبار اين تابلو را نه در كتابهاي تاريخ هنر يا موزه و گالري
و مراكز فرهنگي ،كه در آپارتمان زوجي ديدم كه پنج شش سال پيش
شبي ما را به خانهشان دعوت كردند.
تابلويي نه چندان شناخته شده اثر تامارا لمپيكاي لهستانياالصل كه
دوست عزيز من كپي خوشاجرايي از آن را چند سال قبلترش از يك
مغازۀنقاشيبدلفروشي،ازجزيرۀپيپيآيلنددرجنوبيتريننقطۀتايلند
خريده و چارچوبش را كنده و بوم لوله شده را همراه خودش ابتدا به
هامبورگ و بعد به تهران آورده و حاال اين تصوير سبز بينظير (كه اصل
آن در سوئيس است) را در قابي زيبا و در ابعادي سه برابر بزرگتر از
نسخۀ واقعي آن ،تك و تنها و ويژه ،روي يك ديوار كاراملي رنگ در
خانهاش نصب كرده بود!
از همان اولين جلسۀ آشنايي اتفاقي و ناباورانه با اين اثر ،مترصد موقعيتي
بودم تا به بهانهاي ،ديگران را نيز به آن توجه دهم و كنجكاو كنم .اين بود
كه رفتم تا چيزكي در مورد نقاشش بخوانم.
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تامارا لمپيكا
جذابترين قسمت داستان از اين قرار است كه اين نقاشی اص ًال
يك سلف پرتره است! چهرۀ يكي از زيباترين نقاشان زن تاريخ هنر،
كه در دهههاي  1920و  1930از سلبريتيهاي نهچندان خوشنام ،اما
محبوب زمانۀ خودش بوده.
تامارا لمپيكا سال  1898از خانوادهاي ثروتمند و لهستانياالصل در
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روسيه به دنيا آمد .در نوجواني پدر و مادرش از هم جدا شدند و او به
اجبار مدتي را نزد مادربزرگش در ايتاليا گذراند و در همان ايام به آثار
نقاشي و تجربه در اين زمينه عالقمند شد .هجده ساله بود كه با وكيلي
ثروتمند در سنپطرزبورگ ازدواج كرد ولي يك سال بعد ،با شروع
انقالب اكتبر روسيه ،شوهرش به اتهام بورژوازي به زندان افتاد .تامارا با
تقال و جستجوهاي بسيار ،ابتدا همسرش را از زندان خالص كرد و سپس
همراه يكديگر از روسيه به دانمارك و انگلستان گريختند و درآخر سر از
فرانسه درآوردند .بدين ترتيب لمپيكا دهۀ 1920را در پاريس با عشق به
نقاشي و به پشتوانۀ مالي جواهرات خانوادگيشان آغاز كرد.
فضاي هنري پاريس اما چنان تدريجي او را در خود بلعيد كه لمپيكا روز
به روز از همسر و دختر تازه به دنيا آمدهاش دورتر شد و شب به شب
به قلب پاريس طاليي دهۀ ( 20همان پاريس وودي آلن اين روزها)
نزديكتر.
روابط جديد و دوستيهاي متعدد لمپيكا با طبقۀ مرفه آن روزگار ،هرچند
سفارشهاي كاري پردرآمد زيادي را برايش دست و پا كرد (برای هر
پرتره در آن سالها  2000دالر ميگرفته) ،اما تمركز جنونآميز او بر
نقاشي (كه ميگويند روزي  9ساعت تمام كار ميكرده) و زندگي شلوغ
و آشفتهاش در مهمانيهاي شبانه ،چنان از حلقۀ خانواده جدايش كرد كه
نهايتاً باعث شد تا همسرش در سال  1927او را ترك كند و از آن به
بعد رابطهاش با دخترش كيزت نيز بسيار كمرنگ شد .دربارۀ زندگي
عجیب و غریب و کولیوار او اظهار نظرهاي متفاوتي آمده .آنها كه به
وي نزديكتر بودهاند و ازش انتظار مسؤليت و همراهي داشتهاند چندان

خاطرات خوشي را نقل نميكنند ،و دوستاني كه دورتر ايستاده بودهاند،
همگي با شور و هيجان ،از شخصيت گرم ،ماجراجو ،شهرآشوب ،عاصي
و هنجارگريزش ستايش كردهاند.
لمپيكايِ نقاش در اواخر دهۀ  1920در اوج موفقيت و محبوبيت بود و
گرچه ميكوشيد هنر تميز ،دقيق ،درخشنده و ظريف و زنانهاش جلوۀ
بههم ريختۀ ديگر آثار مدرن را داشته باشد ،اما در جوهر خود از نورهاي
رنسانسی و كمال به اتمام رسيدۀ نقاشي ايتاليايي ـ كه هميشه با عشق آن
را ميستود ـ خبر ميداد.
تركيب اين دو گرايش هنري در آثار او منجر به شكلگيري تدريجي
يك كوبيسم مندرآوردي شد كه جلوهاي يگانه ـ و نه الزاماً ممتاز ـ
مخصوص خود لمپيكا داشت .او كشيدن اين شكل از نقاشي كه
دوستانش به آن كوبيسم نرم و نيلي يا كوبيسم منحني و براق و همچين
چيزهايي ميگفتند را تا پنجاه سالگياش ـ يعني دهۀ 1950ـ ادامه داد و
بعد از آن كه احساس خطر كرد كه كارش از مد افتاده است ،سعي كرد
تا به رقابت (يا موازات) جكسون پوالك و دوستان ،نقاشيهاي آبسترۀ
كاردکي توليد كند و نمايش دهد .ولی اين تابلوهاي جديد مقبول كسي
نيافتاد و برخورد سرد ديگران آنچنان توي ذوقش زد كه برای همیشه
تصميم گرفت آثارش را به نمايش عمومي نگذارد.
اواسط دهۀ  1930لمپيكا با بارون چيچي اك ازدواج ميكند و دست از
زندگی كوليوار و بيقاعدهاش ميكشد و ديگر خيالش راحت ميشود كه
تا آخر عمر به پشتوانۀ حمايت مالي او ميتواند زندگي اشرافي دلخواهش
را (كه براي ماندن در آن ،مجبور به دست و پا زدنهاي اضافي بود)
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(صفحة روبرو)

تامارا لمپیکا
تامارا در بوگاتی سبز

Tamara lempicka
Tamara in Green Bugatti
1929

بيزور و تقال دارا شود.
مهمترين تصميم مشترك آنها اين بود كه زمينهاي اتريششان را
بفروشند و به آمريكا بروند و در آپارتماني لوكس در نيويورك ساكن
شوند .با شروع جنگ جهاني نيز توانست دخترش را از راه پرتغال ،از
فرانسۀ اشغال شده بيرون بكشد و نزد خود ببرد.
تبعيد ،مهاجرت و جابجايي مدام ،چه از نوع تحميلي و چه به شکل
خودخواسته ،چه از بابت ترس جان يا از سر لذت ،با سرنوشت لمپيكایِ
همیشه ناآرام گره خورده بود .او جداي از سفرهاي تفريحي متعددي كه با
همسر دومش به اينجا و آنجا ميرفت ،پس از مرگ وي نيز عمدۀ ملك
و امالكشان را فروخت و با آن سهبار به دور دنيا سفر كرد .و تازه بعد
از همۀ اينها ،در آخرين سالهاي عمر ،در تصميمي آني قصد كرد كه به
مكزيك برود و در منطقهاي خوش آب و هوا و ييالقي مجاور دريا خانه
كند و نقاشي بكشد.
آخرين تابلوهايي كه او در اين واپسين خانهاش كشيد ،كپي خامدستانهاي
از تابلوهاي مشهور دوران طاليي اشدر دهه های 20و 30بود! لمپيكایِ
هشتاد و دو ساله در  18مارس سال  1980در خواب از دنيا رفت .در
عكسي كه پس از مرگش ،از اتاق خوابش گرفته شده ،تخت خواب يك
نفرهاي را ميبينيم كه باالي سرش تابلوي تامارا با بوگاتي سبز به نشانۀ
شمايلي در اوج ،و كاملترين و زيباترين تصويري كه از گذشتهاش در
دست داشته ،روي ديوار نصب است.
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تامارا با بوگاتي سبز
تامارا لمپيكا این تابلوي بسیار مشهور خود را سال 1929
يعني دو سال بعد از جدايي از همسر اولش كشيد .در اين نقاشي كه
تامارا با بوگاتي سبز نام دارد ،زن سي سالهاي را ميبينيم كه از حيث
درخشش كاري ،در پربارترين سالهاي حياتش بوده.
تصويري نمادين از زني مستقل (بدون هر حضور ديگري) كه در دورهاي
كه زنها جايگاه اجتماعي چنداني براي خود مفروض نبودند ،با اعتماد
به نفس كامل ،محق و مسلط و تنها ،و با آرامشي حاصل از آگاهي به
تواناييهايي كه دارد ،درون اين بوگاتي سبزرنگ فرو رفته و بيآنكه
عجلهاي يا تعمدي در نمايش پرسروصداي يك حرف بزرگ اجتماعي
داشته باشد ،با سكوت و تسلط ،حضور و جايگاه پرقدرت خودش (و
همباورانش) را به تماشاگر يادآوري ميكند .خود اتومبيل در اين تابلو ـ
عليرغم عنوان آن ـ اهميت ثانوي دارد .ماشين تا آن حدي پيداست كه

صرفاً بتواند ظرافت طراحي اش را انتقال دهد( .حتي آنجور كه دخترش
در خاطرات شخصي به ياد ميآورد اصالً بوگاتي سبزي در كار نبوده و
آنها يك رنو زرد رنگ داشتهاند!) اما آنچه كه اين تابلو را در ذهن ماندني
ميكند ،احساس ضمني برخاسته از اين همنشيني انسان و اتومبيل است.
تسلط مردانۀ لمپيكا پشت فرمان ماشين ،زيبايي سرد و غير قابل
دسترسش ،در كنار نگاه مستقيم اما مرموزش به دوربين! (كه انگار راز
و اشارهاي براي فاش كردن به كس بخصوصي دارد) و آرايش غليظ و
چشمان نيمهبازش (كه گويي هيچوقت از هيچ ميل و خواستهاي سيراب
نخواهد شد) ،رنگي شدۀ شخصيتهاي فمفتال فيلمهاي نوآر و ومپهاي
هاليوودی آن سالها را به ذهن متبادر ميكند .زنهاي حاشيهاي قصه كه
در لحظهاي درست ،تأثير تعيينكنندۀ خود را در متن روايتهای مردانه
واردميكنند.
و بزنگاه درست براي تامارا لمپيكا در تاريخ هنر ،سال  1929بود.
يعني وقتي كه اين تابلوي چوبي  35 × 27سانتيمترياش ،روي جلد
مجلۀ مشهور مد آلماني  Die Dameبه چاپ رسيد و او را به شهرتي
فراگير رساند .اين تصوير كه از فرط تكرار ،طي ساليان بعد تبديل به
يكي از شمايلهاي فرهنگي زمانۀ خودش شد ،بارها به عنوان تصوير
تبليغاتي براي نمايش يك زن مدرن و امروزي ،و شيوۀ نويني از
زندگي استفاده شد.
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ادموندكستينگ
انتشار اين نقاشي روي جلدآن مجلۀ آلماني ،نهتنها خوانندگان
عمومي مجله ،كه حتي هنرمندان آوانگارد زمانهاش را نيز متوجه خودش
كرد .از جمله ادموند كستينگ هنرمند آلماني كه هرچند سالهاي نوري
از عوالم ذهني لمپيكا دور بود ،اما در چند عكسي كه براي تبليغ اتومبيل
اسپورت هورش گرفت ،از توجهات فرمي او و تابلوي معروفش بهرۀ
فراواني بردـ البته به نظر ميرسد.
كستينگ كه كارش را با نقاشي و مجسمهسازي آغاز كرده بود و همچون
بسياري از ديگر هنرمندان پيشرو در سالهاي 1920به تأكيدات محض
فرمي (از نوع کانستراکتیویستی و كوبيستي آن) عالقمند بود ،دقيقاً از
همان جايي وارد تابلوي بوگاتي سبز ميشود كه لمپيكا از آن خارج شده
بود .يعني از اشكال هندسي متفرق در فضاي پیرامون صحنه كه مثل
روكشي باسمهاي ،سعي داشت تا نقاشي ذاتاً كالسيك لمپيكا را به زور
جلوهاي مدرن ببخشد( .دقت كنيد كه چطور نقاش دلش نيامده ذرهاي از
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ادموندکستینگ
Edmund Kesting
1933
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چهرۀ خودش را با اين اشكال هندسي ،دفرمه كند!)
اما روايت كستينگ از اين صحنۀ مشابه ،كام ًال برعكس است .او با
ديدن تابلوي بوگاتي ...بيشتر از هرچيز ،متوجه پتانسيلهاي تصويري
اتومبيل و امكان درهم شكستن عكس به قطعات ريز و تكهتكه از طريق
تركيب عناصر مختلفي چون انعكاس روي شيشه ،فرمان دايرهاي،
خطوط چارچوب پنجره ،كلبة مثلثي در پس زمينه ،دستگيرههاي باالي
سر ،برچسب كنار شيشه و ...ميشود.
كستينگ كه از اوايل دهۀ  ، 1930از سوي دولت نازي از فعاليت در
حوزۀ هنر مدرن منع شده بود ،گوشۀ اين اتومبيل را عرصۀ بندبازياي
ميديد كه ميتوانست زير لواي آن ،مهارتهاي دلخواهش را در قالب
يك عكس تبليغاتي به نمايش بگذارد( .دقت كنيد كه چطور دلش نيامده
كوچكترين بهايي به چهرۀ مدلش ـ همسرش ـ كه مثل روباتي نابلد ،با
نيمرخي گريزان و رفتاري خشك و نگاهي مضطرب ،فرمان را به دست
گرفته،بدهد).
اين دو تصوير با آنكه مشتركات شكلي قابل اشارهاي با هم دارند ،اما
از دو دنياي بصری كامالً مجزا ميآيند .يكي از عالمي كالسيك ،زيبا و
آرماني كه ميكوشد تا درهم شكسته و به روز جلوه كند ،و يكي از دنیایی
مدرن ،محض و پيشرو كه مجبور شده تا خودش را هنري كالسيك و

(راست)

عکس یادگاری از شخصیت
واقعی بانی پارکر
Bonnie Parker
1933
(چپ)

فی داناوی در نقش بانی
پارکر درنمایی از فیلم
"بانی و کالید"
اثر آرتور پن
Bonnie and Clyde
Arthur Penn
1967

كاربرديبنماياند.
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باني و كاليد
كاراكتر هنجارگريز و خودرأي لمپيكا (هم در عالم واقع و هم
در تابلوي بوگاتي سبز) به جای آنكه در تصوير هم شكلش ـ يعني عكس
كستينگ ـ قابل مشاهده باشد ،بيشتر در قالب شخصيت ماجراجو،
عاصي و بيباك باني پاركر (هم در واقعيت دهۀ  30و هم در فيلم باني
و كاليد) قابل رديابي است .سارق بيست و چند سالۀ خردهپايي كه در
سالهاي ركود اقتصادي آمريكا با دوست پسر بانك دزدش (كاليد)،
ناخواسته و از سر خلخلي ،در افولي تصاعدي تدريجاً از دله دزدي تا قتل
و كشتار پيش ميرود .كاراكتر بيقرار و زيادهخواه هردوي اين زنان،
در رفتارهاي اجتماعي معكوس ،جابجاييهاي دائمي و ايندر و آندر
زدنهايشان با يكديگر متناظر است.
در فيلم باني و كاليد ( )1967نيز هر چند اتومبيل همچنان وجه تشخص
شخصيتهاي قصه است ،اما ديگر از جلوۀ صرفاً تزئينياش در دو اثر
قبلي خارج شده و تبديل به ابزار اصلي پيشبرد داستان ميشود .وسيلهاي
كه بدون آن نه عشق ،نه ماجراجويي ،نه تعقيب و گريزهاي بيپايان و نه
مرگ تراژيك و زودهنگام باني ،هيچكدام معني نميدهد .اتومبيل حلقۀ
حياتي اتصال زوج او و كاليد
است كه قصۀ سینمایی آرتور
پن را تكميل ميكند.
اتومبيل براي كاراكتر ناآرام اين
دختر تگزاسي ،لزوماً نه در حكم
معرف جايگاه طبقاتي ،كه ابزار
ستيز با بافت جامعۀ سنتي راكد
و مقدر پيرامون اوست .آنچه كه
براي وي اهميت دارد ،حركت
مدام و "امكان گريزي" است كه
اتومبيلهايدزديبرايشفراهم
ميكند .و فرقي هم نميكند چه
مدلي و چه رنگي .در جايي از
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فيلم ،باني (با بازي في داناوي) در
حالي كه پشت فرمان نشسته ،از يك
نوجوانشاگردمكانيكيميپرسد:
ـ به نظر ميرسه يه چيزايي در مورد
ماشينها بلدی ...ميدوني ماشين من
چيه؟
ـ خب معلومه ،اين يك فورد كوپۀ
چهارسيلندره
ـ نه .اين يك فورد كوپۀ چهار سيلندر
دزديه!
در اين تصوير كه برخالف دو اثر قبلي،
پرترۀ كاملتر ـ و نه زيباتري ـ از
اتومبيل ديده ميشود ،باني را ميبينيم
كه فاتحانه و با غروري كاذب ،قدرت
توخالي و شكنندهاش را با اتكاء به آن
تقويت ميكند .او خوب ميداند كه
بدونماشين ،معناي چنداني ندارد .معنای او در دورشدنهای پیاپی است.
همان گونه که برای لمپیکا .
لورا کالریج در آخرین جملة کتاب بیوگرافیاش از لمپیکا (انگار که برای
بانی پارکر) نوشته «:تامارای عزیزم  ،تو هیچوقت نفهمیدی که چه وقت
بایستی».
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دخترها در ماشين
چهارمين تصوير همشكل در اين ميان ،مجموعة عكس دخترها
در ماشين اثر شيرين عليآبادي هنرمند سي و چند سالۀ ايراني است كه
هفت هشت سال پيش ،اين عكسهاي اسنپشات سردستياش را در
ترافيكهاي بستۀ خيابانهاي تهران ،از ماشينهاي پر از آدم وقتي كه درون
ازدحامي كور و فلجكننده گير افتاده بودند ،گرفته.
در اين سري تصاوير ،دختران جوان درون ماشينها ،در لحظهاي ناگهاني
و غافلگيركننده ،اسير توجه عكاس شدهاند ،درحالي كه تكنيك انتخابي
هنرمند در استفاده از نور تند فالش و تركيببندي يلخي و فورياش نيز
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اين احساس به دام افتادن را تقويت ميكند .حتي در برخي از عكسهاي
اين مجموعه ،دختراني را ميبينيم كه با عكسالعملي دفاعي ـ خاص
جامعۀ ما ـ بالفاصله و ناخودآگاه دستشان را جلوي صورتشان بردهاند.
رويكرد عليآبادي در اين مجموعه ،همسو با گرايشهاي هنري اين
سالها ،در عقبنشيني از توجهات آشكار بصري به نفع اشارات مفهومي
و اجتماعي است .در روايت تصويري او از موضوع زن و ماشين ،كه
در بستر زماني ،مكاني و فرهنگي كامالً متفاوتي (در قياس با مثالهاي
پيشين) گرفته شده ،اعتماد به نفس و درخشش فردي جايش را به
پناهجويي در حلقههاي كوچك دوستانه داده .حلقۀ چند نفرهای كه خود
نيز همچون يك واحد اجتماعي كوچك ،به شكلي نمادين (به یمن نور
خيرهكنندۀ فالش كه پسزمينه را تيره و ناپيدا كرده) ،موقعيتي منزوي،
نگران و معلق يافته است.
در اين عكس ،اتومبيل صرف ًا چارچوب فلزي جداكنندهاي شده است كه
فضاي محصور و امن آن ،گرماي خوشايند حضور در گروهي همسن و
همدل را دور از اجتماع خشمگين در خود زنده نگه ميدارد.
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