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Kvium – Acedia (2015) 

 

 1مآیِمایکل کو. و من واقعیت کند: تعییندوچیز  باید نسبت خود را با نقاش یک
  Belfigure Vaktaresنقاش معاصر دانمارکی تنها این جمله را در استیتمنت نمایشگاه 

ای خویشتن، یعنی هی مرزشکنیی همهمنْ مجموعه در تعریف رایج، .نوشته است
انجام »چه بدیهی شمرده شده در این عبارت آن دهم.که انجام می ستهمه کارهایی
های کوآیم نگاه کرد. او نقاش باید به نقاشیچگونه با این نسبت « کنش است.

                                                           
1 Michael Kvium  .در تلفظ این نام برای نکارنده شبهه وجود دارد. تلفظ فعلی از منبع تلفظ اسامی خاص شنیده شده است 



 

های آماسیده است. بدن های مرموز وچهرهای از چربی،بهفر هایهاست. الیهبدن
تی ها چه نسباین بدنپس  کنند.ند. کاری نمیها معموال در حالتی خمیده ایستادهآن

ها را با نآ تواننمیبرای پاسخ به این پرسش نباید عجله کرد. کند؟ با من برقرار می
ژرارد »های پرتره لرزان هایمقایسه کرد، با چشم «ژان راستین»ی های هراسیدهبدن

 . «اریک فیشل»  مندهای هستیموقعیتیا با  «لسلی بروخئارست

 
Left: Fischl – Slumber Party (1986) Right: Brockhurst- Dorette (1933) 

 

 هایصورتعدم کنش، اما و نه  د. سکون شومینوعی سکون دیدههای کوآیم در بدن
اند. اما این از ریخت افتادگی مالل و دلزدگی دوران مدرن نیست. او نام او وارفته
نهد. در نگاه اول های انسانی میخود را دلقک خیرهی با چشمهایپرتره یمجموعه

شان دلقک است. هرچه خندانند. چرا نامخندند. نمیها نمیاین نام عجیب است. آن
ها شوید. راهی برای بازخوانی چهرهتر میکنید گیجهای او نگاه میتر به نقاشیبیش

ها واجد کیفیتی هستند که از هر نامی ها و بدنکنید. چشما پیدا نمیمفاهیم آشن با
بندی کنید. ها و حتی معاصرها را صورتتوانید مدرنگریزند. از هر نامی که میمی



 

توانند ناگهان زیر خنده بزنند. یا تا ابد هیچ کاری هستند. میها در آستانه بدن این
به نید، کست تعمقکافیاند. کرده انتخابنکردن را کاریکنش ِ هایی که بدننکنند. 

 تهناخواس میدشاید هم بفه نند.ها هر آن ممکن است تسخرتان زبدن افتید.هراس می
 نهند.ها وقعی بر شما نمیآن به هرحال اید.شان ایستادهروی مدفوع

 
Kvium –  … (2011) 

کدیا. نامی عجیب بر یکی از پرتره ۲۰1۶مایکل کوایم در سال  ی چهرههایش نهاد. آ
مه باز مشغول نیهایی چهار مرد که با چشمانی بسته و شمعی روی سر، دهان

د که ها این نام اثر بوی بدنبیش از ترکیب برکشنده اند. مشغول عمل ندیدن.ندیدن
کدیا. نهایی راز آن بدن« چاره»یک چون   ها را گشود. آ

کدیا ، قرن سیزدهم، بودند افرادی که به سببعقاید در زمان تفتیش دها که بع آ
کدیا اند.محاکمه و اعدام شدهافسردگی تعبیر شد  هایش به گناه هرچند نشانه آ



 

ام رسید میلی به انجکه افسرده به نظر می ییاو شد چهگناه میمانست اما موجب نمی
کوئیناس که ی دینیفرائضش نداشت. نوعی دلزدگی از انجام امور روزانه . توماس آ

روح را مقدم بر بدن شمرد قل مین را از هم مستروح و بد ی خود در بافتار اندیشه
 «.ردگارهم اریکه پروو   باشد سخر شیطانتواند  مُکه  هم می دانستمی هُرمی»و 
ک کدیا را بارقه ییانسوآ . به زعم کلیسای دانستای از حلول شیطان به روح میآ

از  قلیل یافت و یکیگناه وجود داشت که بعدها با ادغام چندی به هفت ت وسطی نُه
کدیا»آنها  شد گمان میها تا سال تعبیر شد.Sloth « تنبلی»هفدهم به بود که از قرن  «آ

 کلیسا آکدیا  چیزی نزدیک به افسردگی از منظر دوران مدرن بود. که به نظر 

 
Kvium – Untitled (2007) 



 

شود و آیا مگر کلیسا مینین موجب خشم کلیسا چچگونه ایناما یک افسردگی ساده 
گاه بود. چرا برای اروپاییان  چون نهادهای بهداشت روان چنین بر احوال مردمانش آ

کدیا را معادل   دلمردگی و افسردگی؟بگیرد، معادل  despondencyبهتر بود آ

 

 
Kvium – Fool (1999) 

کدیا  : κηδίαکننده و نام  نفی aاز دو بخش  ست کهیک واژه یونانی Ακήδια: Akedia’ آ

kedia   تشکیل شده  که آن هم خود به صورت مشخص ازκηδος : kedos  مشتق
 نوع خصوص به است،" دیگران از و پاسداشت مراقبت" معنای بهKedos  شود.می

  چیزی که ما در فارسی آن را .میدهمی نشان فرد مرگ هنگام که هاییپاسداشت
 معنی بدان "وقع نهادن" خوانیم: پاسداشت و مراقبت توامان. می "وقع نهادن"

 مراسم در کنید،می شستشو را بدن؛ رسیدمی خودبه  مرده فرد به احترام شما که است
 حتی سپارید،می خاک به احتیاط با را شخص بقایای و کرده شرکت جنازه تشییع

 ماش برای دیگری چیز زندگی این در است رفته و مرده دارید، دوستش که کسی اگر



 

کدیا با آن پیش. ۲است kedos «وقع نهادن»کنش  ،Kedia بنابراین،. نیست وند پس آ
چه ندادن به آنبه مردگان است. اهمیت ننهادنوقعساز اشاره به این نوع از منفی

 مرده، از دست رفته است. 

 

 
Kvium – Sorry we are closed (2016) 

                                                           

 خاکسپاری مراسم با رابطه در کلمه بند، دو هر در. شودمی استفاده عتیق عهد از باستان یونانی ترجمه ،Septuagint در بار دو کدیا اسم۲ 
 کتاب فعلی متن در. رود نمی کار به جدید عهد در کلمه این که است آن شگفت(.1۰: 5 و 49: 4 مکاسکیان) گیردمی قرار استفاده مورد

 هرالبته . است نشده استفاده" هامرده دفن"معادل هم آن kedos  از  قدیس یحیای بدن به اشاره در بار یک جز  رسیده ما به که  مقدس
 هتهیی هنگام  رامی یوسف چههرآن. شودمی اشاره آن به مسیح تصلیب هنگامه در مضمونی صورت به اما نشده استفاده واژه این چند

 .کنندمی مسیح یجنازه بر مریم دو چههرآن. کندمی مسیح یدفینه



 

کویناس با آکدیا سر جنگ دارد. او در  سوما  حاال شاید بهتر بتوان فهمید چرا آ
کدیا وسوسه تمرد است. وسوسه ارتداد» نویسد: می 3تئولوژیا ی این میل برکشندهو « آ

شود چیزی فراتر از افسردگی ست. انگاشته می« مرده»رهاساختن آن چیزی که 
ست و ممکن است به رنجوری شخصیبرخالف افسردگی که یک مالل یا روان

کدیا یک بی کنشی از سر دلمردگی انگیزشی یا تصلب میل از سر فقدان منجر شود، آ
اض از سر بینش. از سر دیگر اهمیت ندادن است. یک اعتر« مندندادن کنشانجام»

انگاری هیچ. ستالسویه پنداشتن امری که واجد یک تقدس قراردادیو علی
 قراردادی مرده.

 
 Kvium – UT (2005) 

کدیا را نیر399-3۴۵ایواگریوس پونتیکوس) داند: روز میویی از شیطان نیمم( آ
ر وشن بورز ترین شیطان است. در نیم روز، درست در روز رروز حیلتشیطان نیم»

شود او خیال کند خورشید در آسمان ساکن ایستاده شود و سبب میراهب ظاهر می

                                                           
3 Summa Theologiae, II-II 35:1 



 

روند ولی انگار کامال از معناهای پیشینی آیند و میاست.در این حالت چیزها می
 گی را برای اوبیرون از زهد راهبههای زندگی اند. این شیطان  جذابیتخود تهی شده

یف این تعر« کند زندگی که را وقف خدا کرده ترک کند.ییادآور شده و او را وسوسه م
چه از معنای واژه استخراج کردیم کنار هم را در کنار آن پونتیکوس ایواگریوس از 

 یمت به سمتزکنش از سر مقاومت نقطه آغازین ع بریم که آن عدمبگذاریم پی می
« موجودپیوندهای قراردادی از پیش»فرد از  ای کهسویه است. آن «دیگر»

 قخالا از نوع آنرود.توسط خودش می« شدههای برساختهانتخاب»کشیده، به دست
و این نقطه آغاز تضاد کلیسا با این نوع اخالق است چه این . فرد خود ماندگاردرون

« پذیرتعلیق» و مصلحت به علت انتخابی بودنش دیگر بنا به منفعت اخالق برساخته
ت گر و روشن اساخالق شادان  و بر خالف قراردادهای عبوث کلیسایی کنش نیست.

 که کلیسا به آن بگوید: شر! 

 
Kvium – Private location  (2007) 



 

خود را با من تعیین کند.  نقاش باید نسبت گردیم.نخستین کوآیم باز می به جمله
پرتره بپنداریم. ها را سلفپرتره ست که همهی ممکن این اترین گزارهانگارانهساده

نیروی  «من»ی نسبت با من نیست. مایکل کوآیم به ا این همهدرواقع هستند ام
کدیا شدن. رها شدن از  ،«عی ننهادنوق»دهد. کنش السویه پنداشتن میعلی واجد آ

 هق تسخر زن. آن چیز کقی از آن خود. اخالق قشری و برساختن اخالافسردگی اخال
 های در آستانه به آن نیاز دارند. بدن

 

 
Kvium – Howl (2017) 



 

 


