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ﭘﺎﺑﻠﻮ ﭘﯿﮑﺎﺳﻮ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﺧﺸﻢ ﺧﻮد از ﺟﻨﮓ ووﯾﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺟﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد اﺛﺮی ﺧﻠﻖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﮔﺮوﻧﯿﮑﺎ
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ اﺛﺮ و ﺟﺰﺋﯿﺎت آن ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.

اﻣﺮوزه ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن اﻋﺘﺮاض ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻨﮓ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدم ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارﯾﺪ؟
ﭘﺎﺑﻠﻮ ﭘﯿﮑﺎﺳﻮ ،در ﺳﺎل  ،1937اﻋﺘﺮاض و ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ در ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺰرگ دﯾﻮاری ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﺮوﻧﯿﮑﺎ ﻧﺸﺎن داده
اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺰرگ ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺮای ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪ .اﯾﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ
ﻧﻤﺎد و اﻋﻼن ﺿﺪ ﺟﻨﮓ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﯾﻦ ﺣﺲ در آن ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺿﺪ ﺟﻨﮓ
ﻗﺪرت اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻧﺪازهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ آنﻫﺎ )ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪی  11ﻓﻮت و ﻋﺮض  25ﻓﻮت(
اﺳﺖ .ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻪ از ﮔﺮوﻧﯿﮑﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﯾﮏ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺟﺪا ﺷﺪه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﻃﺮاف ﺷﻤﺎ را
اﺣﺎﻃﻪ ﮐﻨﺪ و ﺷﻤﺎ را در وﻗﺎﯾﻊ و ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ ﻏﺮق ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺪازه ﺑﺰرگ آن و ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی
ﮐﻪ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺑﻪ ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اروﭘﺎﯾﯽ اﺷﺎره دارد .اﯾﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﭼﯿﺰی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﭼﻮن ﭘﺬﯾﺮش
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﺟﻨﮓ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﭘﺲ ﭼﺮا ﭘﯿﮑﺎﺳﻮ اﯾﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽ را ﮐﺸﯿﺪ؟

ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ
در ﺳﺎل  ،1936ﭘﯿﮑﺎﺳﻮ )او اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﻮد( ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﺎﻣﻮر ﺷﺪ ﺗﺎ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎل 1937
ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺮای ﻏﺮﻓﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﯾﮏ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﮑﺸﺪ .ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻣﺪرن ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﭘﯿﮑﺎﺳﻮ
ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎﻣﻼ واﺿﺢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﯿﺪ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ او ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﻋﻼﻗﻪ ﮐﻤﯽ ﺑﻪ آن ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد .ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮای
اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ او اﻓﺘﺎد؟

ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺸﺮ .ﯾﮏ اﺛﺮ ﺟﻨﮓ
در ﺳﺎل  ،1936ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاه دﻣﻮﮐﺮات و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ژﻧﺮال ﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ﻓﺮاﻧﮑﻮ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ در
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﺮاﻧﺪازی آنﻫﺎ را داﺷﺖ .ﻧﻘﺎﺷﯽ ﭘﯿﮑﺎﺳﻮ ﺑﺮاﺳﺎس واﻗﻌﻪ  27آﭘﺮﯾﻞ  1937اﺳﺖ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻫﯿﺘﻠﺮ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ژﻧﺮال ﻓﺮاﻧﮑﻮ ،دﻫﮑﺪه ﮐﻮﭼﮏ ﮔﺮوﻧﯿﮑﺎ در ﺷﻤﺎل اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ را ﺑﻤﺒﺎران ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﻬﺮی
ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﻤﯿﺎران ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﺮدم ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮد .ﯾﮏ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﮐﻪ
ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ روشﻫﺎ و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺑﺮای ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن و ارﻋﺎب ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻮد .ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ25 ،
ﺟﻨﮕﻨﺪه ﺣﺪود  11000ﭘﻮﻧﺪ ﺑﻤﺐﻫﺎی ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﻮﻧﺪه و آﺗﺸﺰا را ﺑﺮ روی دﻫﮑﺪه رﯾﺨﺘﻨﺪ و آن را ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﻪای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﯿﺶ از
20ﺟﻨﮕﻨﺪه ﻫﻮاﯾﯽ ،ﻣﺮدم ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﯽ دﻓﺎﻋﯽ را ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻓﺮار ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮپ ﺑﺴﺘﻨﺪ .ﺧﺮاﺑﯽ و وﯾﺮاﻧﻪﻫﺎ وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺑﻮد .آﺗﺶ
ﺳﻪ روز ﺷﻌﻠﻪ ور ﺑﻮد .ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ ﺷﻬﺮ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪ و ﯾﮏ ﺳﻮم ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود 1600ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺠﺮوح و ﯾﺎ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.

ﭘﯿﮑﺎﺳﻮ اﺧﺒﺎر را ﺷﻨﯿﺪ
در ﯾﮑﻢ ﻣﯽ ﺳﺎل  ،1937اﺧﺒﺎر اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ ﻫﻢ رﺳﯿﺪ .ﮔﺰارشﻫﺎی ﺷﺎﻫﺪان ﻋﯿﻨﯽ در ﺻﻔﺤﺎت اول ﻫﻤﻪ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﯿﮑﺎﺳﻮ ﻧﯿﺰ از ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺧﺮاﺑﯽ و ﻣﺮگ وﺣﺸﺖزده و ﺷﻮﮐﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری وﻃﻨﺶ
ﻫﻤﺪردی ﻣﯽﮐﺮد .در واﻗﻊ ﮔﺮﻧﯿﮑﺎ واﮐﻨﺶ ﻋﻤﻠﯽ او و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﻟﻮح ﯾﺎدﺑﻮدی از اﯾﻦ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از ﺻﺪﻫﺎ ﻃﺮح و
ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽ در ﻋﺮض ﯾﮏ ﻣﺎه آﻣﺎده و ﺑﻪ ﻏﺮﻓﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﺎرﯾﺲ ارﺳﺎل ﺷﺪ ﺗﺎ در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻋﻤﻮم
ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﭼﻨﺪ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﺧﺒﺮی و ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ از وﺣﺸﯿﮕﺮیﻫﺎی ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ در ﺧﻼل ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ
ارﺳﺎل ﺷﺪ .در ﻏﺮﻓﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر اﺧﺒﺎر ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ دﯾﺪن ﻣﺮدم رﻧﺞ دﯾﺪه ﺷﻮﮐﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﺳﺎل
 1940وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺎرﯾﺲ ﺗﻮﺳﻂ آﻟﻤﺎنﻫﺎ اﺷﻐﺎل ﺷﺪ ،ﯾﮏ اﻓﺴﺮ ﻧﺎزی ﮐﺎرﮔﺎه ﭘﯿﮑﺎﺳﻮ را دﯾﺪ و وﻗﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽ اﯾﺴﺘﺎده
ﺑﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ اﺛﺮ را ﺧﻠﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﭘﯿﮑﺎﺳﻮ ﻧﯿﺰ در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﺧﻠﻖ ﮐﺮدﯾﺪ.
ﻣﺴﺎﻓﺮ دور دﻧﯿﺎ
ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﺎرﯾﺲ ،دوﻟﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ اﯾﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ دور دﻧﯿﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻫﻢ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن را از اﯾﻦ
ﺟﻨﮓ آﮔﺎه ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﺮای آوارﮔﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ را ﮔﺸﺖ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻮزه ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﺪرن ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﻫﻢ ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﺳﭙﺮده ﺷﺪ .اﻣﺎ ﭘﯿﮑﺎﺳﻮ اﺟﺎزه ورود آن ﺑﻪ
ﮐﺸــﻮرش را ﺗــﺎ زﻣــﺎﻧﯽ ﮐــﻪ اﺳــﭙﺎﻧﯿﺎ از آزادیﻫــﺎی اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ و ﻧﻬﺎدﻫــﺎی دﻣــﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻬﺮهﻣﻨــﺪ ﮔــﺮدد ،ﻧــﺪاد .ﺳــﺮاﻧﺠﺎم در ﺳــﺎل
 1981ﮔﺮوﻧﯿﮑﺎ ﺑﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﻣﻮزه ﻣﻠﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎ ،ﻣﻠﮑﻪ ﺳﻮﻓﯿﺎ ،ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد.

رﻧﮓ
ﭘﯿﮑﺎﺳﻮ اﯾﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽ را در ﻃﯿﻔﯽ از رﻧﮓﻫﺎی ﺧﺸﮏ و ﺳﺮد ،ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی و ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﯿﺎه ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ رﻧﮓ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﺎزﺗﺎب ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮاﺟﻪ او ﺑﺎ اﯾﻦ اﺧﺒﺎر در ﺻﻔﺤﻪ اول روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ از ﻧﮕﺎه ﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ
ﻣﺎﺟﺮا اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ذﻫﻨﺶ ﺧﻄﻮر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻮدن اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺑﺎﻓﺖ در
ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺣﺲ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺎپ روزﻧﺎﻣﻪ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺳﻄﺢ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺗﺪاوم ﺗﻀﺎد ﺑﯿﻦ رﻧﮓﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ و
ﺳﯿﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ ﻗﺪرﺗﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ و اﻧﺮژی ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﺼﺮی را از ﺣﺮﮐﺎت ﻧﺎﻫﻤﻮار اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﺼﺮی
در ﮐﻞ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮔﺮوﻧﯿﮑﺎ در ﻧﮕﺎه اول ،ﮔﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪه و ﺑﯽ ﻧﻈﻢ اﺳﺖ و ﺑﯿﯿﻨﺪه را ﺑﻪ ﻗﻠﺐ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺳﺨﺖ و ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﺣﺎل ﮔﺪاﺧﺘﻦ و ذوب ﺷﺪن اﺳﺖ .ﻓﻀﺎ ﻓﺸﺮده و ﺗﺎرﯾﮏ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻄﻮط ﻓﮑﺮی و ﭼﻨﺪﯾﻦ دﯾﺪ و
ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﺳﺒﮏ ﮐﻮﺑﯿﺴﻢ ﻗﺒﻠﯽ ﭘﯿﮑﺎﺳﻮ اﺳﺖ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ و اﺷﮑﺎل روی ﻫﻢ اﻓﺘﺎده و ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ و ﻧﺎﻣﻔﻬﻮﻣﻨﺪ و اﯾﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﻣﺮز ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ را ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺪنﻫﺎ ﺧﺎرج از ﺷﮑﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺼﻔﻪ ﻧﯿﻤﻪاﻧﺪ .ﺷﮑﻞ آنﻫﺎ ﻣﻨﻔﺼﻞ و ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ و روی ﻫﻢ ﺳﻮار ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﻮط زاوﯾﻪدار و ﺗﻨﺪ و ﺗﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﮑﺎر
رﻓﺘﻪ در ﺑﺪن ﺑﻘﯿﻪ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺼﺮی ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ .ﭘﯿﮑﺎﺳﻮ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن دادن آنﻫﺎ در ﺳﻪ ﮔﺮوه
ﻋﻤﻮدی ،ﺑﯿﻦ اﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﺗﻮازن اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺜﻠﺚ ﺑﺰرگ ﻧﻮراﻧﯽ ﺗﺜﺒﯿﺖ
ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﻧﻤﺎد ﮔﺮاﯾﯽ
ﮔﺮوﻧﯿﮑﺎ ﯾﮏ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد  5/3ﻣﺘﺮ در  5/7ﻣﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ رﻧﮓ روﻏﻦ و ﺗﻢ رﻧﮓﻫﺎی ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی و ﺳﻔﯿﺪ و ﻣﺸﮑﯽ .ﻧﻘﺎﺷﯽ ﭘﺮ
اﺳﺖ از ﻧﻤﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه رﻧﺞ و ﻋﺬاب ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻋﺬاب ﻣﺮدم و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﯽﮔﻨﺎه .ﻧﻤﺎدﻫﺎ از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
:

ﮔﺎو ﻧﺮ :ﮔﺎو ﻧﺮ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎ ﺑﺪن ﺳﯿﺎه و ﺳﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺣﺸﺖ و ﺗﺮﺳﯽ ﮐﻪ اﻃﺮاﻓﺶ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺳﺮاﺳﯿﻤﻪ و ﺣﯿﺮت زده ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ .ﭘﯿﮑﺎﺳﻮ در ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﻗﺼﺪ او از ﺣﻀﻮر ﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﻧﻘﺎﺷﯽ ﭼﯿﺴﺖ ،ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻤﺎد ﺧﻮی وﺣﺸﯽ ﮔﺮی و ﺑﯽ رﺣﻤﯽ و ﻇﻠﻤﺖ اﺳﺖ.

ﻣﺎدری ﺑﺎ ﮐﻮدک ﻣﺮده اش :ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺎوﻧﺮ ،زﻧﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﻣﺮده ﺧﻮد را ﻣﺤﮑﻢ در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺻﻮرﺗﺶ را رو ﺑﻪ
آﺳﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭼﺸﻤﺎن او ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﺷﮏ اﺳﺖ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﺸﺒﯿﻬﯽ اﺳﺖ از ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻘﺪس و ﻣﺴﯿﺢ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﻟﮑﻪ دار ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭘﺮﻧﺪه :ﺑﯿﻦ ﮔﺎو ﻧﺮ و اﺳﺐ ﭘﺮﻧﺪه ای در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﺤﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪان واﺿﺢ ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﻘﻂ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮی از رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ
دارد .اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎدی از ﺻﻠﺢ ﻧﻘﺾ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺮﺑﺎز ﻣﺮده :ﺳﺮﺑﺎزی در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎ ﺑﺪن ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺮ او  ،ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزوﻫﺎ و ﺳﺎﻋﺪ ﭼﭙﺶ در ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .در ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﺎﻧﺶ ﯾﮏ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﯾﮏ ﮔﻞ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮔﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روزﻧﻪ اﻣﯿﺪی ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪ
وﯾﺮاﻧﻪ ﻫﺎ و ﺧﺮاﺑﯽ ﻫﺎ .

ﻻﻣﭗ :ﻻﻣﭗ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﺎد دﺳﯿﺴﻪ و ﺗﻮﻃﺌﻪ و ﻓﺮﯾﺐ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ آﻟﻤﺎن
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﻨﮕﯽ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺑﻤﺒﺎران آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮد .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ زﺑﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ "ﺑﺎﻣﺒﯿﻼ" ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻻﻣﭗ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﮐﻠﻤﻪ "ﺑﻤﺒﺎ" اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻤﺐ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.

اﺳﺐ :اﺳﺒﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻘﺎﺷﯽ وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل اﻓﺘﺎدن اﺳﺖ .ﺳﺮ اﺳﺐ ﺑﺎ دﻫﺎن ﺑﺎزش واﺿﺢ ﺗﺮ اﺳﺖ
اﻣﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺪﻧﺶ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﮑﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﺎل ﺟﻤﺠﻤﻪ اﻧﺴﺎن ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

زن زاﻧﻮ زده :اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﺎد ﯾﮏ زن آﺳﯿﺐ دﯾﺪه و رﻧﺠﻮر اﺳﺖ .ﭘﺎی او ﮐﺎﻣﻼ واﺿﺢ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ
اﺳﺖ .زاﻧﻮی او ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی دارد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او ﺳﻌﯽ دارد ﺑﺎ دﺳﺖ ﺟﻠﻮی ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی را ﺑﮕﯿﺮد.

زﻧﯽ در ﭼﺮاغ :ﺻﻮرت اﯾﻦ زن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭼﺮاﻏﯽ درآﻣﺪه ﺗﺼﻮﯾﺮ را روﺷﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻇﺎﻫﺮش ﺣﯿﺮت زده و ﮔﯿﺞ و ﺳﺮدر ﮔﻢ
اﺳﺖ .اﯾﻦ زن ﻧﻤﺎدی اﺳﺖ از روح ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ.

ﻣﺮد اﻟﺘﻤﺎس ﮐﻨﻨﺪه :ﻣﺮدی ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎی ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ در ﺣﺎل اﻟﺘﻤﺎس ﮐﺮدن رو ﺑﻪ آﺳﻤﺎن
اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻨﺪه ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ اﻟﺘﻤﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻤﺒﺎران را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺮ او ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی اﺳﺖ از اﺣﺴﺎس ﺿﺪ
ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ در ﻧﻘﺎﺷﯽ وﺟﻮد دارد.

ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﺛﺎر ﭘﯿﮑﺎﺳﻮ و دﯾﮕﺮ ﺑﺰرﮔﺎن دﻧﯿﺎی ﻫﻨﺮ را در ﮔﺎﻟﺮی آﻧﻼﯾﻦ آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ.

