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  ها نهايت لينچ و جهان بي
  هاي ديويد لينچ نگاهي به نقاشي

  الهام شيروي
  

 نيـز  آفريننـدگي  از ديگـري  وجـوه  داراي ؛ شـده  شناخته هايش فيلم سبب به بيشتر كه ،آمريكايي هنرمند) ،1946( لينچ ديويد
 ي جنبـه  بـه  بيشـتر  تا است آن بر نوشته اين و  كرده تحصيل نقاشي ي رشته در پنسيلوانيا زيباي هنرهاي آكادمي در او. هست
  .بپردازد آثارش و او ي نقاشانه
 در يـي  حرفـه  صـورت  بـه  و هسـتند  راي و نظـر  صاحب هنري، ي شاخه چندين در كه هنرمنداني تعداد امروز دنياي در
 عمـل  هنـري  هـاي  شـاخه  ديگـر  از تـر  موفـق  شاخه، يك در هنرمندان اين بيشترِ. نيست كم كنند، مي فعاليت حوزه چندين
 صـورت  بـه  را او هـاي  فـيلم  كـه  كساني اما بشناسد، ساز فيلم يك عنوان به بيشتر را لينچ ديويد عام، مخاطب شايد. اند كرده
 تماشـاگر  تا كوشد مي هايش فيلم بيشتر در لينچ. اند برده پي نيز، فيلمسازي در او ي نقاشانه نگاه به باشند، كرده دنبال يي حرفه

 امـا  باشـد  راوي شـايد  او. پذيرد صورت مخاطب خود جانب از بايد كه دركي به بكشاند، دروني عميق ي مكاشفه يك به را
 اسـت  اتفـاقي  اين. است كردن تجربه بيشتر بلكه بفهماند، را چيزي كه نيست اين مساله او براي. نيست وچرا چون بي راويِ
 بـوم  بـا  وقتـي «: گويـد  مـي  اش نقاشـانه  ي تجربه مورد در خودش. شود مي ديده شاخص صورت به نيز او نقاشي آثار در كه

 گونـه  هـر  از رهـا  سـازد؛  رهـا  آن در را خود تواند مي نقاشي و رنگ فقط كه سازد مي موقعيتي من براي بوم شوم، مي مواجه
 ظهـوري . بـدهي  ظهور ي اجازه شود، مي زده ابتدا در كه يي جرقه و اوليه ي ايده به كه است اين مهم. عقالني اصول با انطباق

  ».دخالت و قضاوت از حد كمترين در
 ها رنگ با صرف اي تجربه. دهند مي انجام كردن نقاشي هنگام كودكان كه داند مي كاري به شبيه را خود آفريني نقش لينچ

 ايماژهـايي  دهـد،  مي جلوه را شده شناخته ايماژهاي تنها منطق چراكه. بزرگساالنه و عمومي منطق از فارغ ذهني و ها فرم و
 و حـدود  كـه  اي تجربـه . او درونـي  ي زيسـته  ي تجربه از آيند، مي هنرمند درون از خالص، و ناب بصري عناصر اما. محدود
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  .ست ها نهايت بي جهان لينچ، آثار جهانِ سبب همين به. باشد شكسته را ها شناسه و مرزها
 مـا  بـه  را چيزي نيست قرار آثار اين. شوند مي مخاطب با وگو گفت وارد بينيم مي تصويري ي عرصه در او از كه كارهايي

 را اش تصويري هنر كه اوست آثار در صفت همين. شويم تعامل وارد تا فرادهيم گوش ها آن به ابتدا در كافيست. كنند ديكته
 ايـن  از اسـت  توانسـته  بازيگوشـانه  گـاهي  و زيركانـه  بسـيار  نقاش، و دارند سزايي به نقش آثارش در اتفاقات. كند مي غني

 هـا  آن بـا  بـازي  بـا  نقاش و اند شده پخش كه رنگي هاي لكه به. ببرد بهره كارش تصويري ارزش بردن باال جهت در اتفاقات

  .كنيد دقت كند جمع را اثرش  بندي تركيب توانسته
 و سـاخته  فيگـور  گـر  تـداعي  فـرمِ  هرگونه از مجرد گويي كه فضاهايي. دارند تجريدي كامال فضاهايي او آثار از برخي
  .اند شده پرداخته

        
  

 هـايي  فرم ي گيرنده بر در كه يي زمينه پس. است زمينه پس در بافتي هاي بازي با خاكستري و تيره كارها اين اغلب فضاي
  .است هندسي
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 در گـويي  هـا  فـرم . كننـد  مـي  خيـالي  و خـارج،  خود هندسي ي ساده حالت از را ها فرم خاكستري، و ه تير فضاهاي اين
 گونـه  ايـن  مـورد  در لينچ. ندارد ها آن براي شده شناخته پيش از تعريفي مخاطب، كه فضاهايي. اند  معلق ناشناخته فضاهايي
 ايـن  كـنم،  اسـتفاده  رنـگ  دو ايـن  از بيشتر يا كنم كار سفيد و سياه با دهم مي ترجيح من كه داليلي از يكي«: گويد مي آثارش
 حـد  از بـيش  هـا  رنـگ  كـل،  در. كند مي كمك رويا در شما ذهني سفر به تصوير، قاب در ها روشن سايه اين وجود كه است
 وجـود  نـور  هـم  زيـاد  مقدار به و باشد واضح چيز همه اگر. دهد نمي پردازي خيال ي اجازه ها، آن وجود واقعيت. اند واقعي
  !»هستند كه هستند هايي همان چيزها باشد، داشته

 خطـوط  و هـا  فـرم  و هـا  لكـه  را آثـار  تمامي. باشد چيزي نيست قرار كند مي نقش او آنچه كه است سبب همين به دقيقا
  .ند گر روايت قبل، آثار از بيش كه خاكستري هاي زمينه ميان در هايي حفره. انگيزند وهم ها فرم ها، آن از برخي در. سازند مي
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 روايتـي  اسـت،  كـرده  خلق لينچ كه صورتي به حضورشان صرف اما باشند نداشته گفتن براي داستاني ها حفره اين شايد
  .كند مي درك را آثار اين بيانگري ناخودآگاه مخاطب،. دارد هولناك

      
  

 پنسـيلوانيا  دانشگاه در لينچ استادان از يكي بيكن. گرفت ناديده برخورد نوع اين در را بيكن فرانسيس آثار تاثير توان نمي
 متفـاوت  تصـويري  آشناي فيگورهاي با كه خوريم برمي دستانه خام عمدا و ساده بسيار فيگورهايي به لينچ ديگر آثار در. بود
 بيشـتر  رنـگ،  فاقـد  و سـاده  فضـاي  آن در را شان بصري جذابيت ها، آن ترسيم در كودكانه دستيِ خام و منطق، از گريز و اند
  .كند مي
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 او. انـد  نشـده  خلـق  كند، سرور ايجاد كه نوع آن از بودن، زيبا براي چراكه. نيستند زيبا وجه هيچ به لينچ آثار از گروه اين
. گرفـت  ناديـده  تـوان  نمـي  دارد وجـود  آثـار  ايـن  در كـه  را اضـطرابي . دارد هراس و كدري تاريكي، درد، ي ارائه بر اصرار

 غلـيظ  صورت به رنگي هاي خاكستري. است لينچ خاص رنگي پالت و فيگور ها، فرم گيري جاي نوع آن سبب كه اضطرابي
. اسـت  پالك جكسن ديگرش، استاد به شبيه برخورد نوع اين. دهد مي كارها به خشن حالتي زمينه پس در مو  قلم يا كاردك با

 هـاي  انـرژي  نوع. اند نشده كشيده انتها تا ابتدا از يكنواخت قدرتي با و شوند مي اعوجاج دچار عمد به آثار برخي در خطوط
 بـر  عالوه)  13 و 12 تصاوير. (اند شده عميق جاهايي در كه هايي زخم. كند مي تداعي را هايي زخم ها، آن قرارگيري و خطي
  . كنند مي خون تداعي آثار، برخي روي بر) قرمز( هايي لكه خطوط، اين

  
 دچار ها آن اسم با حتا مخاطب كه چيزهايي كه گويد مي نيز خودش و ندارد زيبا چيزهاي دادن نشان براي اصراري لينچ
 دارنـد  سـوررآل  فضـاهايي  او آثار. هستند چيزها دسته اين از خون و زخم. دارند بيشتري جذابيت برايش شود، مي آشفتگي
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 كـامال  كـرده،  ارائـه  آثـار  همـين  در كـه  آلودي وهم فضاهاي است اكسپرسيو و بيانگر فرم، و رنگ با او برخورد نوع اگرچه
. شـود  مـي  رمزآلـود  كـامال  فضـا  و بيشـتر  حروف، و كلمات بردن كار به سبب به آثارش از بعضي در وهم اين. اند سوررآل
 فضـاهايي . سـازند  مـي  جـادويي  فضاهايي فيگورها، و ها لكه كنار در تصويري ي زمينه روي بر كوچك و بزرگ هاي فونت
 آن از ذهنيتـي  امـا  شناسـيم  نمـي  مـا  كه دنيايي! ناشناخته هاي سرزمين جادوي يا باستاني هاي ديوارنگاره يا قطعات به شبيه
  !داريم

        
  

 قطـع  بـه  را آن رمـز  يـا  كـرد  درك كـامال  را آن راوي روايت نتوان شايد كه كنند مي تداعي را فضاهايي لينچ هاي نقاشي
  .رسيد بخش لذت و متنوع هايي تاويل به آن تصويري رمزگشايي از توان مي اما دانست،

   
  
  
  نوشت پي

  
  :است هنرمند سايت از برگرفته ها قول نقل ي همه* 

http://www.thecityofabsurdity.com/ 


