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 «هاناشناس»

 1های لوکا جوانیولینوشتن از نقاشی

 نژادهاجر سعیدی

 

 

 قیقاًدانید داند و شما نمیجا آورده شدهدیگر به این یانگار کنید فیگورهایی که از زمان و مکان»

ه کنند فراموش نشوند. نادیده انگاشتا میکنند؟ فیگورهایی که صورت ندارند اما تمنّاینجا چه می

 هر هر زمان و ان قبلی خودشان نیز متعلق نیستند و یابه مکان و زمحتی ها دیگر نشوند زیرا آن

ن یا ساختانگار مشغول مهاند، اند. مغشوشپرتحواس مانتوأحال فیگورها ان دیگری. با اینمک

شاعر  2داوید راندونیبرانگیز را این جمالت غبطه .«شانجدید برای هستی هستند فضایی نو

ای بر نمایشگاه نوشته است. تحشیه لوکا جوانیولیهای سمبولیست ایتالیایی در توصیف نقاشی

نر شناساند. هالمللی انفرادی جوانیولی در میالن. شهری که برای نخستین بار او را به بازارهای بین

در ریوینی ایتالیاست. شهری که در مدرسه هنرعالی آن نقاشی را  ۱9۶۳لوکا جوانیولی متولد 
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ندرت نمایشگاهی بیرون از ایتالیا چند به کند. جوانیولی هرجا زندگی میآموخت و هنوز همان

او دوخته به های بزرگ ها یا جشنوارهشمار از بینالبرگزار کرده است اما همواره چشمانی بی

دارد  4مائوریتزو اللترالیا  ۳واینهلن مرسدسپیروانی مانند چند  که هر آثار و سبک او ست. بها

 کند. تر می. کیفیتی که آثار او را مهیباستاما واجد نوعی کیفیت منحصر به خودش 

 

م که اندیشیمیهای او ناگاه به خود آمده و به این سوال پس از یک خیرگی برکشنده به نقاشی

هاست که اینچنین ما آن« ایالشه»های یک تکه و های مخدوش یا فیگور بدنصورت یک، کدام

های جوانیولی مانند ورود به ی مواجهه با نقاشیاست. این طور بگویم تجربه را مبهوت کرده

شغول هیپی در آن م ایست که به جای راهبان عدهگ و میش عصرگاهییک صومعه در نور گر
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ها در این که آناست، این ها سختآن غریبه تشخیص چهره ،اند. در نور کماهمیتکارهایی بی

توان های ناتمام هم میها و صورتکنند هم، اما از همان تصاویر مبهم از بدنصومعه چه می

  .زدودهی آیینهای سادهها جریان دارد. بافتاری از کنشساده از زندگی در آن قاب ینوع ،فهمید

 

های معینی ند. حالتهای لوکا به ندرت خطی دارند. به ندرت واجد جزیئاتها در نقاشیچهره

 تر کامال ضد اطوارند. نه تنها بر خالف تعریف ژستوسِشود. به بیانی دقیقها استنباط نمیاز آن

کند. می زدایینیز مفهوم «صورت»ای به نام کنند بلکه حتی از زمینهچهره احساسی را متبادر نمی

 ست که راندونی آنها در نقاشی او همان کیفیتیصورتی وجود ندارد. این حذف صورت اصالً

های همراه، داند. در گرافیک امروزین گوشیرا نوعی در آستانگی برای اخذ هویت نو می

ای وجود دارد برای الصاق عکس، تعبیه عکس، که های شناسایی نمایهت وب یا کارتصفحا

 پس از بارگذاری تصویر فرد موجد معنای هویت وجودی دیگری است. تصویری معموالً

 چهره و بسیار ساده است از فردی که هنوزی سفید که شمایلی مبهم زمینهخاکستری در پس
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ست یخاموش صورت خودِی بییر خودش را تعبیه نکند آن نمایهندارد و تا زمانی که کاربر تصو

ای منفصل است، از هر گویی از هر ابژهکه « هیچ مشخصی«. »Anonymousناشناس »به نام 

 ی اخذ هویت نو هستند، فیگورهایهای موبایل که در آستانهمحتوایی. اما بر خالف تصویر نمایه

ها این هویت و یا هر مجرایی برای اند. آناین لحظه لوکا جوانیولی همواره در حال پس زدن

است.  شان هم سرایت کردههایند. همین اغتشاش به بدنابارگذاری هویت را مخدوش کرده

های فیگوراتیو جز ها بدون آن وسواس نقاشیتنهها و پایینها خطوط جداساز ندارد. باالتنهبدن

 هم نیستند. « طور کل فاقد وجودیک هستی به»حال شوند اما در عین به جز از هم منفک نمی

 

امانوئل لویناس، فیلسوف دلواپس دیگری، معتقد است به رسیدن به وجود خود از راه اندیشیدن 

عبارتی که به فرانسه به ، کنداستفاده می Il Y aبه دیگری. او برای شرح مفهوم وجود از عبارت 

ت که ساز هستی« ناشناسا»ا فرمی طبیعی، غیرشخصی و از نظر او ایلیاست. « وجود دارد»معنی 

ست که سوژه همواره میبر خالف نظر هایدگر، نه تنها مطلوب دازاین نیست بلکه همان چیزی
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لیا آن نویسد ایکند، میخوابی اشاره میخواهد از آن بگریزد. خود لویناس برای شرح ایلیا به بی

دهد. یک حالت مرزی از خوابی رخ مییت بیست که برای سوژه در وضعکیفیت هستندگی

شود شود، چشمانش تیره میخواب با آن مواجه میی عریان حضور که یک بیادراک. آن چهره

ها را بیند، با کنترل تلویزیون کانالمحتوا را میهای بیاما به تلویزیون خیره شده، تکرار برنامه

که او در درحالی« What else is onچه دارد/  بعدش»خواهد ببیند کند و فقط میمدام عوض می

خواهد. با این شرح لویناس با را می« هیچی»خواهد. را می« Nothingness»این وضعیت فقط 

 ای.بایست از خالل چیزی آغاز شود، از خالل ابژهکند که؛ آگاهی میها زاویه پیدا میهوسرلی

ای منفصل است، از هر ، او از هر ابژهAnonymouseخواب یک ناشناس است. بی»برای لویناس 

ی هستی سوی دیوارهخواب همواره اینبی .«محتوایی، اوی ناشناس، خود مواجه حضور است

خواب ناشناس بی« ست.هستی مسئولیت»و سوی دیگرش « گراییدرون»است که یک سر آن 

لویناس یک بار به  .«خالق استای ندارد، و آنکه چهره ندارد واجد کدام مسئولیت یا اچهره

خوابیده ها راحت میشاید هوسرل شب»نویسد: شوخی در جواب تقابل مفهوم دازاین و ایلیا می

 .«است
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بخوانیم.  لویناسی« ناشناس»بار فیگورها را به میانجی ی راندونی برگردیم و اینبیایید به جمله

گیرد که و پس از آن در وضعیتی قرار میشود می« واقف»ست که سوژه به آن ناشناسی کیفیتی

اند. محل ی عریان حضور مواجه باشد. کاراکترهای جوانیولی منصه ظهور این وقوفبا چهره

. کندها حذف میمند را از قابهای هستیبروز ناشناسایی و مواجهه. جوانیولی به عمد موقعیت

فس تن و یا فرامتن ارائه دهند. نها تفسیری بر وضعیت تحمیل کنند، زیرمقرار نیست موقعیت

هایی که نه نور، نه کمپزسیون، هایی عمومی مهم است. موقعیتحضور افراد ناشناس در موقعیت

ر حضور به ماهو حضور. تصوی کنند.نمی« گریبیان»ها سعی بر هیچ اکسپرشن و نه حتا ژست

ل نیم به تابلو دو زن درحاشود. نگاه کیک منبع نور که در عین درخشش نوری از آن منبعث نمی

داشته باشد آیا از خطری که اهمیتبینیم بی آنی دویدن میدویدن، ما دو زن را در آستانه

 چمند. اند یا در ساحلی روشن میهراسیده
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ها جوانیولی را از سایر ست که نقاشیاین وضعیت ناب مواجهه با حضور، همان کیفیتی

ی کمینه کند. کیفیتی به ظاهر ساده که اما فقط به مدد استفادههمراهانش در این سبک متمایز می

ک است، ها نزدیی فوویستهایی که کمی به شیوهگذاریآید. رنگو بهینه از تکنیک به دست می

های هها لبی رنگهایی که هرچند مرکزگراست اما به سبب عدم استفاده از گسترهسیونکمپوز

 کادر هم چندان از نظر بصری وزن پایینی ندارند. 

 

این  ترین آثار جوانیولی، تنها چیزی که درنگاه کنیم به نقاشی اتاق هتل. شاید یکی از برکشنده

دو ناشناس متمایز است زنانگی پستان اویی ست که در سطح پیشین تصویر ایستاده است. آیا 

مالوف  هایی تردید است یا اشتیاق؟ جوانیولی به فراست به این دست پرسشاین یک لحظه
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هایی ایدئولوژیک و سیاسی ش پاسخار مقام مقایسه با فیشل که مسئلهدهد. برای مثال دنمیپاسخ 

کند، جوانیولی بحران را موقعیت را بحرانی می ست و به این صورت آنهای عادیبه موقعیت

ک اثر ی مواجهه با یکند. چه باید بپرسیم؟ کدام شیوهکند. او پرسیدن را بحرانی میتر میعمیق

ری محل اعراب دارد؟ اگر ژستوس را محل بروز و بیان حس بدانیم، اکنون ژست در این هن

 های ناشناس کجا هستند. صورت

 

Hotel Room 

های انجری ست که سرمایه وقید بازار نیست. منظور از بازار سازوکاری لوکا جوانیولی چندان در

ای های زیرکانه و مناسبات شبکهیشگاهکنند. از نمااصلی هنرمند و همچنین منتقد را منقاد می

لویناسی میل کند. مبارزه با « آزادی دشوار»احتراز کرده است. او در جایی ایستاده است که به 
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هرگونه همانندسازی، تمرین تبدیل زبان نقاشی به گفتن و نه گفته. کاراکتر به مثابه ناشناس. 

 ژست به مثابه گفتن، به مثابه ساحتی نوشته نشده. 
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