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 ی شگرفدرخشش امر زیسته

 دورتا تانینگهای نگاهی بر نقاشی

 نژادهاجر سعیدی

 

 
Eine Kleine Nachtmusik 

 

  یزندگ سیپراکس در هنر رفع جهت در بود یتالش سمیسورئال

 بورگر –                                                                                                         

مشروو  اجررای  ر      شادر زنردگی  بررد ی اصلی مواجهه است. هرر کرس گمرای مری    مسئله

هرای غرهره بره  روی در اجررای ا رش نمرا          آسرا و کپوروش  های زرد غو درام است و گل
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را بکشرم  هولنراکی     واسرتم همریش  نرد. مرش مری   براز همیشره نیمره  اند. درها ش ا ستادهامقابل

 بیدادگری رنگ هرمز و    عده هربانی فرحناک. رنگ زرد، 

تررابلوی  شرراعر و نقرراش سورئالیسررت آلمررانی ا ررش جمررال  را در وصرر   1دورتررا تانینررگ
 هرررااو در میرررای سورئالیسرررتنو سرررد. مررری 2Eine Kleine Nachtmusikش نقاشررری

شررای حرررور ابررر همیشرره در آسرمای  . مثررل  رر  تکره اسرت ترر شررنا ته شررده  ای کررمچهرره 

شرنا تند.  مری  ارنسرت و حتری   دالری و  بلمرر هرا ی مثرل   داشت اما همه ا ش جنب  را برا نرام  

هرا   در بلبشرو   ترر برود امرا نقاشری      از بیشرتر آارار نرامی زنرده     تابلوها او حرور داشت،

تکره ابررر پشررت آی همرره نررور اسررواتی کرره  . ا ررش مانرردمرریهررا موپررو  ای سورئالیسررترسرانه 

 یحتر  و ،داشرت اندا تنرد پنهرای برود. شرا ع برود دالری از او کینره        هرا مری  ها روی اسمرسانه

. در امررای نبررود  یلررااز تسرر ر د برررد،یشرروهرش مکررس ارنسررت از او نررام مرر     یوهترر

شرد و دالری   شرای در کرنو و کنراری رونمرا ی مری     هرای گروهری  ش در نما شرگاه اهاینقاشی

انرد. سورئالیسرم پشرت بره     روزمرره  ]عرادی   هرا ز رادی  شرای گپتره برود  آی   تمس ر درباره به

 است.   های او ا ستادهنقاشی

 آی زمرای ]دالری    هرای هنرری  ی پردر رسرانه  توزانره بتوای گپت دشرمنی کریش   بله، شا د واهعاً

بررا او موجرر  شررد دورتررا تانینررگ بیشررتر در هامررت  رر  شرراعر ههررار برراهی بمانررد و        

شررنا تی عرد د گرری نیررز دارد.  ر  تپراو  هسرتی     هرا   د رده نشرود امررا مسرئله ب     نقاشری 

کنرد و وجره مرالوو سورئالیسرم وجرود      چیرزی کره تانینرگ سورئالیسرم هلمرداد مری      بیش آی

 -الیسرم همرواره کوشرید ترا امرر آشرنا       کنرد. سورئ نظر را به سروی  رود جلر  مری    دارد که 

چتررر و »هرای زعمرا  ، تابلوهرای    را ناآشررنا کنرد. ترالش   – را شرا د بتروای گپرت روزمرره      

دو کررودک برره »سررالوادور دالرری و « زمررای»لرروتره آمرروی، «  یررا ی روی میررز تشررر  چررر 

کره در نها رت    نما نرد گونره مری  ا رش  مراکس ارنسرت  « شروند یمر  د ر بلبرل تدد     یلهیوس

، در نوشرت ا رش هنرر   سر رود بره فرآ نردی آشرنا برد  شرد.        ،همیش تالش برای ناآشناسازی

 تامرا  کررو  در نها رت بره نقرل از     «آ ینری شردی  »و « ی ش صری مسرئله » ال  پردا تش به 
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هررا از زنرردگی انجامیررد. سورئالیسررت« بررازوی پررژوه  و گسررترش صررنعت فرهنررگ »برره 

 رر  هنرمنررد »دالرری اسررتپاده کرررد   ی  ررودی از اسررتعارهروزمررره ابررا داشررتند. شررا د بترروا 

. شرا د همریش   «برود  سورئالیست روزمرره را پشرت سررش نهراده برود و بره آی پشرت کررده        

 واسررت مرری تمررا زآفر نی بررا امررر روزمررره موجرر  شررده بررود هنررری کرره در ابترردا       

ای د گرر  د. بره بیر  وی  ودآ ینی نهادی ِ هنر باشد  رود بره آ ریش د گرری برد  شر      زنندهبرهم

روزمررره در دامرری افترراد کرره برره آی حملرره کرررده بررود  در ابترردا    سورئالیسررم بررا ابررا از امررر 

ی سیاسری را درنروردد و تولیرد هنرری را بره      میرای فرهنرگ و جامعره     واسرت مرزهرای  می

 نها ررت  ررود وارررع مرررز جد رردی شررد کرره    جا گرراه روزمررره  ررود برگردانررد، امررا در  

سرروی مرررز آیچرره بیشررتر در  شناسرری هرررلررم روایع در ت ررد ر برراص پ پررس از گرفترراری

 واسرت کرارزار تولیرد هنرر را بره امرر روزمرره بازگردانرد  رود از          هنری که مری  فرو رفت.

و البترره بررا  - ی  ررودشچنررد در زمانرره ا ررش اعجرراف و فررراروی هررر امررر آشررنا دور شررد.

حپر  ا رش تکانره    هرا در  آیجرااف برود امرا عبرور سرالیای نشرای داد        - هارسانه پروپاگاندای

هرا   ابنرد  آی هرای تانینرگ اهمیرت مری    نقطه اسرت کره نقاشری    اند. در ا شاولیه در تع  افتاده

کوشرریدند. تانینررگ رو برره امررر آشررنا بررود و    درسررت در احیررای ا ررش وجرره بررالقوه مرری   

 ا ستادند.  ی بار کی از امر روزمره میها   بر لبهنقاشی
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هرا از  هرای ترابلو  نشرانه هرای زنردگی  رودش برود.     اقهای تانینرگ اتپر  موروع بیشتر نقاشی

هرای آفترابگردای   گرفرت. گرل    مری أهرا   نشر  هرا و حرمرای  فرراروی  ها،کودکی، آمی تگی

گیاهررای بررومی مدررل تولرردش بررود و سررگ بررزرم پشررمالو همررای مکررس ارنسررت بررود بررا  

آمی ررت و هررم از او آو ررزای بررود. در   ی سررپیدش کرره هررم بررا او مرری  دادهموهررای پرروش 

سررازی، توییرهررای مزورانرره در مدورهررای   ی مرعرروفهررای تانینررگ تالشرری برررا  اشررینق

شررود. اسرر  روی سرراعت در حررا  نوف شرردی نیسررت،  جانشررینی و همنشررینی د ررده نمرری

عنرروای  رر  سررب   شرروند. تانینررگ از سورئالیسررم بررهسرراحل و صرردرا در هررم د زالررو نمرری

مراعی در زنردگی روزمرره    کند برل بره آی بره عنروای شرکلی از پرژوه  اجت      هنری پرهیز می

کنررد امررر شررگرو را از  ررال  همرریش زنرردگی روزمررره   کنررد. او تررالش مرری اسررتپاده مرری

ور شرود. بره ترابلو میرز صربدانه      کنرد و دوبراره بره دروی امرر آشرنای روزمرره غو ره       کش 

 نگاه کنیم. 
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نگررد کره بره    مری /مرادر  ای از پردر پشرت میرز نشسرته اسرت و د ترر کوچر  بره دا ره         هاله

سرت.  دهرد. ا رش تمرام  ر  زنردگی  رانوادگی      غراا مری  )شروهرش، ارنسرت     شمالوسگ پ

زنرری هرروی کرره هررم مررادر اسررت و هررم در نهررای  رر  د تررر حسررا ، با ررد بررا شرروهر      

)ارنسرت در آلمرانی بره معنری مرنظم اسرت و        ش سرر صربدانه  روردی چانره بزنرد     انامرت 

 از هرا مکس ارنست بسیار شل ته و آشپته بوده است .
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 تانینگ و مکس ارنستدورتا 

پرتررره برررای تولررد    رر  سررل   نررام دارد. "تولررد" تررر ش تررابلو دروتررا تانینررگ  مهررم

 2۰12ترا   عمرر  روصنی تانینرگ   ) وشرب تانه   تبلرور فرد رت هروی تانینرگ.     .اشسرالگی سی

سررت کرره در آسررتانه منررد باشررد . تررابلو زنرریتررار ه هنررر وهررت دارد از چشررمای او بهرررهبرره 

گیاهررای در ررا ی هررا ی عر ررای و دامنرری از سررت. سررینها سررتادهدرهررا ی تررو در تررو گشرروده 

کنررارش نشسررته و برره زی شررما لی چرروی زنررای  3میمررویمررای جوررد و دارد.  رر  جررانور تو 

جررادو داده، امررا صررور  زی تکیررده و مومرروم بررو ی از شرررار  جررادوگرای نبرررده اسررت  او 

ا ررش ینی. تپسرریری دردنرراک برررای روز تولررد. در آسررتانه اسررت، همیشررهو  رر  موجررود بینرراب

  دارد. آی 193۸ی لئونررورا کررار نگتوی )پرترررهتررابلو  رر  ارتبررام بینررامتنی هررم بررا سررل    

اسررت کرره در مرکررز کررادر پشررت برره پنجررره در کنررار پرتررره هررم تصررو ر  ررود نقرراشسررل 

زی سرتی هرا را پاسر ی بره زی   حیوانی  انگی نشسرته اسرت. شرا د بتروای هرر دو ا رش ترابلو       

ی کررادر. امررا هرچرره  هررا دانسررت. زنررانی مقترردر درسررت در میانرره   آشررکار سورئیلیسررت 

هررای سرربکی سورئالیسررتی د  بکنررد، هررای پرررای و پگاسررو توانررد از اسرر کررار نگتش نمرری

 تانینگ جسورانه از سا تش فرای ش صی  ودش ابا ی ندارد.  
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The Birth                                                                                                     

تروای تدلیرل   هرا هرم مری   ی د گرری از سورئالیسرت  هرای دورترا تانینرگ را برا سرنجه     نقاشی

هررا هررای مارکسیسررتی آی ودکررارگی روانرری. ا ررش مپهرروم سورئالیسررتی کرره از آمرروزه کرررد  

 رور  برود سرعی داشرت شرکلی آگاهانره نظرار  عقرل را ملوری سرازند. همرای            گرفته نشأ

بینری نشرده  دچرار    که سوژه در حراصتی بره نروعی بر وردهرای حسرانی و تصرادفی )پری        

توانسرت برر مبنرای همریش صررو تصرادو پری  بررود          پس بازنما ی هنرر نیرز مری    ،شدمی

  یپری گسرترده   مهرم کره   یهای مشروش. تصرادفی از سرر اتپراق. ا رش آمروزه      همنشینی تا 

 پررا ریرینررد بررر تانینررگ هررم ترراایر داشررته اسررت. تااای آیاز آنرردره بوآفررار تررا باتررای شرریپته

ی آنرردره نیسررت. از اسررتعاره ماسرروی تانینررگ از ا ررش  ودکررارگی روانرری مثررل آاررار دالرری  ررا

 ،تررابلو یجررواری اتپرراهی و برحسرر  تصررادو اجررزا   کررنم  از هررم برترروی اسررتپاده مرری  

بره ترابلو    نروری تصرو ری کره بره آی حسرا  هسرتیم.       زنرد. از نرور بیرروی مری   هرا ی  جرهه

Hôtel du Pavot Room 202  .نگاه کنیم 
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Hôtel du Pavot Room 202 

هرای فربره،   ورزیا رش زی شراعر، ا رش انقالبری بردوی زبرای       - ها ی کره دورترا تانینرگ   لدظه

لدظررا  »را  چرره بالنشررو آیمملررو اسررت از آی ،آفر نرردمرری - نینررهأت پررر از  ما ررش فرد  رر

دهررد و امررر لدظرراتی کرره دروی  رر  ورررعیت آشررنا انقالبرری ر  مرری»نامررد، مرری «جوشرر 

ی مقررر هنرمنرد تنهرا متعلر  بره او براهی       جا ی کره د گرر لدظره   . آی«شودشگرو پد دار می

ی بیننرد و هنرر از  راعوی لدظره    ی آنرای کره او را مری   کننرد بره همره   مانرد. سررا ت مری   نمی

ی م ا برران  بررد  ز سررته و شررگرو امررا عمررومی همرره  امرررش صرری  رراله شررده برره 

 اند.  کشها را به مرم شود. آی  اعونی که در نها ت سورئیلیستمی
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 همررواره کرره  musica little night نرام  برره مرروزار  هطعره  برره دارد اشرار   آشررکارا ینقاشر  ش ررا نرام  2

 .است بوده ا رو یفرا گریتداع

ای از اسررت، نرروعی میمرروی ماداگاسررکاری کرره در تررار ه هنررر نشررانه   urLemاسررم ا ررش نرروع میمرروی  3

  اند.ی  بیعت. رمدئو  وارو و فر دا  الو هم شیپته ا ش میمویاست، روح شبانهروح  بیعت 

                                                           


