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گرایش به باروک در نقاشی فیگوراتیو معاصر
چکیده :

عصر باروک تحولی عظیم در عرصٔهنقاشی ایجاد کرد و امکانات بیانی وسیع نهفتٔه زیادی را برای نقاشی به ارمغان آورد. این 
کیفیت های متنوع، زبان تصویری قدرتمندی را شکل داد که از قرن هفدهم تا کنون آبشخور هنرمندان و مکاتب زیادی بوده 
است. در طول قرن بیستم و بیست و یکم، باروک، هویت خود را به عنوان یک نگرش فرهنگی کالن در عرصه های گوناگون 
ادامه داد. ظهور دوبارٔه گرایش های باروک در هنر معاصر، به ویژه نقاشی قابل تٔامل است. این نوشتار به بررسی گرایش های 
باروک در نقاشی معاصر می پردازد و سعی دارد که از طریق معرفی برخی نقاشان فیگوراتیو امروز، به چگونگی رویکرد، نحوه 
ارجاع و نقاط اتصال آن ها به سنت نقاشی باروک و استادان به نام آن بپردازد. روش این پژوهش توصیفی وتحلیلی است و 

داده های آن با تطبیق منابع و شواهد بصری به دست آمده است.
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تاریخ توالی دوران ها نیست، بلکه نمایش بی همتای تشابه هاست. "هایدگر"

مقدمه
هنرمندان امروز بیش از هر دوران دیگری، بیش از آنکه بطور بی واسطه از زندگی و تجربه 
زیسته خود متٔاثر شوند؛ از دیگر هنرها، مکاتب و سبک های گذشته، نظریه ها و تفاسیر متنوعی 
که توسط عالمان هنر شکل می گیرد، الهام می گیرند. این رویکردها به سنت های تصویری، گاه 
به طور واضح و آشکار و با گرته برداری دقیق و گاه بطور ناخود آگاه اتفاق می افتد. در نتیجه از 
ارجاعات دقیق و مشخص به آثار هنری تا ظهور کیفیت های بصری یک سبک در دوران معاصر، 

آثاری به وجود می آیند که در رابطه متقابل با سبک ها و دوره های تاریخی گذشته قرار دارد.
مکتب باروک به ویژه نقاشی این دوران یکی از غنی ترین و گسترده ترین دستاوردهای هنری 
قرن هفدهم است که طیف وسیعی از نقاشی ها با شیوه های اجرایی متفاوت را در بر می گیرد. 
تنوع کیفیت های بصری این دوران که سرشار از جذابیت های حسی و عاطفی است، باعث شده 
که بسیاری از هنرمندان و نقاشان معاصر برای توسعه تکنیکی و تقویت ساختارهای تصویری خود، 
از امکانات بی شمار آن بهره مند شوند. رجوع وبازگشت به شیوه های هنرمندان قدیم در تکنیک، 
سازماندهی فضا و نگرش به محیط و شگردهای انتقال آن به مخاطب در عصر جدید، مقوله ای 
مهم است که بررسی و تعمق در این تاثیرپذیری، ما را در درک بهتر آثار نقاشان معاصر جهان و 
نحؤۀ وام گیری آن ها از ظرفیت های نقاشی باروک هدایت می کند. در این پژوهش سعی شده است 
به روش توصیفی، ضمن معرفی تعدادی از نقاشان معاصر، به بررسی تطبیقی کیفیت های آثارشان، 
با ارزش های تصویری نقاشی باروک پرداخته شود و از این رهگذر به نقاط اشتراک و اتصال نقاشی 
آن دوره- که در ساخت و معنا بخشی نقاشی امروز، موثر بوده است- دست یابیم. در نتیجه این 
پژوهش با بررسی کیفی آثار نقاشان جدید که عمدتا نقاشی های فیگوراتیو هستند، به دنبال یافتن 
ارجاعات و الگوهایی بصری است که در فرآیند بررسی و تطبیق این آثار با نقاشی باروک، ظهور 
می کنند. با توجه به اهمیت شناخت مؤلفه های هنر امروز در حوزۀ نقاشی و هنرمندان شاخص 

آن، سؤاالت این پژوهش بدین گونه است :
بصری  کیفیت های  کدام  به  معطوف  بحث،  مورد  نقاشان  تٔاثیرپذیری  میزان  و  ارجاعات   -۱

نقاشی باروک است ؟
2- آیا کیفیت های بیانی به گونه ای آگاهانه از سوی نقاشان گزینش می شود یا نشان از فرهنگ 

تصویری جدیدی است که در دوران معاصر رسوخ کرده است ؟

پیشینۀ تحقیق
اثرگذار در رویش مجدد عصر   در سال های اخیر منابع زیادی به بررسی ریشه ها و عوامل 
باروک در دوران معاصر پرداخته اند که از تنوع زیادی هم برخوردار هستند. در بیشتر آن ها از 
گرایش های کلی فرهنگ معاصر، تحت عنوان »نئوباروک« یاد شده است. به عنوان مثال »عمر 
را که بن مایه های  اساسی  الگوی  از زمان«2 ده  نشانه ای  باروک،  کاالبرس«۱ در کتاب خود »نئو 
الگوهای  و  این مفاهیم  بررسی می کند.  پایه آن شکل گرفته است،  بر  فرهنگ تصویری معاصر 
انتزاعی که زیرساخت های بصری امروز را شکل می دهند و از مفاهیم دوره باروک هستند، در این 

کتاب مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفته اند.
عوامل  معاصر«4به  سرگرمی  و  نئوباروک  شناسی  »زیبایی  کتاب  در  ندالیانیز«۳  »آنجال 
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شکل گیری نگرش نئوباروک در کشورهای مختلف از منظر سینمایی می پردازد. او در پی بررسی 
زبان سینما و فرهنگ تصویری مردم در سریال های تلویزیونی و بازی های رایانه ای، ظهور فرهنگ 
نئوباروک را به خوبی تحلیل می کند. در این دو کتاب، نقاشی به ندرت از منظر نئوباروک، بررسی 
شده است. مهم ترین کتابی که جمع بندی نسبتاً دقیق تری از باروک ارائه می دهد، مجموعه ای 
است تحت عنوان »گرایشات باروک در هنر معاصر«5 که شامل مقاالتی است که »کلی آنواکر«۶ 
آن را جمع آوری کرده است. در این مقاالت عالوه بر معماری و تئاتر، نقاشانی همچون» فرانک 
نقاشی  با  آثارشان  از  بعضی  موردی  مطالعه  ضمن  کونز«۹  »جف  تا  فروید«8  »لوسین  استال«7، 
باروک، جایگاه آن ها در تاریخ هنر هم تبیین شده است؛ اما پژوهش هایی که به طور دقیق معطوف 
به حوزۀ نقاشی باشد کمتر مشاهده شده است. در اینجا تالش شده است تا به گونه ای تخصصی تر 

به نقاشی فیگوراتیو معاصر و رابطه اش با نقاشی باروک پرداخته شود.

باروک و نئوباروک
آنچه امروزه به عنوان مکتب باروک )سبکی موقر و کاماًل جدی( می شناسیم تا قبل از قرن 
بیستم با تعاریفی همچون عصر باروک، هنر باروک، سیاست باروک و علم باروک به مشابه سبک و 
سیاقی نامتعارف با آثار کالسیک قلمداد می شد؛ چرا که مکتب کالسیک با قوانین و ضوابط خاص 
خود هر فکر و هنروری را در قالب های آکادمیک قرار می دهد و جای زیادی برای بدعت گذاری 
و نوآوری باقی نمی گذارد. طرفداران مکتب کالسیک به مکتبی که از نظر قوانین حاکم بر شیوه 
مقبول خودشان، غریب، گنگ و ریاکارانه می نمود، باروک نام نهادند. حتی هنرمندانی را نیز که 

منتسب به این سبک می دانیم، از این که منسوب به شیوه باروک باشند شرم داشتند.
به هر طریق مکتب های جدید همواره سعی در تخریب نظرها و اعتقادهای مکاتب ما قبل خود 
دارند و بدیهی است که هنر برای حرکت سیال خویش چاره ای جز تغییر و تحول ندارد. باروک 
در واقع بیانگر روحیات و خاستگاه های انسان نیمه دوم قرن شانزدهم است؛ انسانی که همواره 
با دوگانگی هایی چون دنیا و آخرت، زندگی و مرگ، فقر و ثروت، درست و نادرست و ... مواجه 

بوده است.
در سال ۱۹۱۰ تحقیق و تفحص در باب هنر باروک به صورت جدی دنبال شد و این کنکاش ها، 
سبک های هنری بسیاری را سیراب کرد. دادائیسم و سورئالیسم و بسیاری از سبک های مدرن، 
وام دار حس حرکت و نوزایی باروک می باشند. در اواخر قرن نوزدهم پژوهشگر آلمانی» هاینریش 
ولفلین«۱۰ جزو نخستین افرادی بود که به طور جامع به مطالعه باروک پرداخت. همچنین انتشار 
کتاب فرانسوی سه جلدی »صورت ها« زمینۀ مناسبی برای پژوهش در زمینۀ باروک از خود به 
جای گذارد. مکتبی که چون بیشتر شیوه های هنری تاریخ، حیات و مرگ دقیقی ندارد و متعلق 
به مرز یا حتی قاره ای خاص نمی شود، بلکه وسیله ای است برای بیان که در اختیار بشریت قرار 

دارد )امیرحسینی، ۱22:۱۳8۶(.
امروزه ارتباطات بسیار روشنی بین برخی از گرایش های فرهنگی معاصر و ارزش های تاریخی 
سبک باروک قرن هفدهم به خصوص با تأکید بر تعامل با مخاطب به وجود آمده است. این نوع 
تصویری  رسانه های  قالب  در  را  باروک  عصر  به  مجدد  رویکردی  آشکارا  کاماًل  نوعی  به  نگرش 
جدید و قدیم از نقاشی تا صنایع دستی، معماری، دکوراسیون داخلی، سینما و بازی های رایانه ای 
به خاطر  تا حدی  معاصر  نئوباروک  این منطق  با وجود  »نئوباروک« عرضه می کند.  عنوان  زیر 
تفاوت های قابل توجهی که در اوضاع اقتصادی و اجتماعی بین دو دوره وجود دارد، صرفاً آینه 
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تمام نمای عصر باروک نیست، اما شباهت های بسیاری هم در این بین وجود دارد. به خصوص در 
نمایش و ظهور کارکردها و ویژگی های رسمی، شامل عناصری مانند دستگاه های فن نمایش و 

)Nadalianis ,2004:6( و )Calabress ,1987 :4( .صحنه سازی تئاتر باروک و اُپرا
قرابت و نزدیکی بین زیبایی شناسی معاصر و دوره باروک توسط تعدادی از محققان و نظریه 
پردازان در طول چند دهه گذشته بارها مورد اشاره قرار گرفته شده است. برخی حتی برای تعریف 
و نام گذاری زیبایی شناسی معاصر، »نئوباروک« را به عنوان یک واژۀ مناسب و زایاتر از »پست 
مدرنیسم« پیشنهاد داده اند. منتقد ایتالیایی عمر کاالبرس در کتاب خود » نئو باروک، نشانه ای 
از زمان«پست مدرنیسم و نئوباروک را با هم برابر می داند و حتی می گوید که نئوباروک به عنوان 

یک مفهوم برای زیبایی شناسی معاصر باید جایگزین پست مدرنیسم شود.
ندالیانیز و کاالبرس هر دو توافق دارند که این مفهوم زیبایی شناسی، کیفیت هایی بیش از حد 
معمولی دارند و تأکید می کنند که نئوباروک و باروک هر دو یک سرخوشی و لذت بی واسطه را 
بین مخاطب و تجربیات حسی او انتقال می دهند. نئوباروک اغلب متکی به فناوری های رایانه ای 
است، اما ترکیبی است از واسطه های بیانی دیداری، بصری و شنیداری و متنی که در شیوه هایی 
به موازات ساختارهای پویای سبک باروک رشد کرده است. این تحول و پویایی در اواخر قرن 
بیستم و اوایل قرن بیست و یکم با گسترۀ وسیع تری در فن آوری و شیوه های متفاوت فرهنگی 

بیان شده است.
»بورگر«۱۱ گفته است : » من تمایل دارم باروک را به عنوان شیوه ای منحصر به فرد که پایان 
مرحله ای است در همۀ هنرها تعریف کنم؛ زمانی که هنر با تمام امکانات و ظرفیت هایش خود را 
عرضه می کند«. شباهت بین باروک و نئوباروک در نحوۀ رویکرد به مفهوم دیدن و جذابیت بصری 
است که هدفش درگیری و تعامل مستقیم مخاطب با فرایند دیدن اثر هنری است. یا به تعبیری 
که »کری دواس«۱2  بیان می کند: در فرهنگ کنونی که تأکید زیادی بر روانشناسی و نیازهای 
)Downes ,1996:261( .فردی دارد، باروک کاماًل می تواند احساس آشنا و خودمانی ایجاد کند

بال«،۱4 »نورمن  نظریه پردازان معاصر چون »ژیل دلوز«،۱۳ »میک  از  این هم، شماری  بر  عالوه 
کالین«۱5 و »لوئیس پارکینسون«،۱۶همگی تصدیق می کنند که باروک فقط یک منظر فرهنگی 
دریافت  از  فراتر  مفهومی  زیبایی شناسانه،  و  نقادانه  بستر  یک  در  بلکه  نیست،  گذشته  از  ساده 

تاریخی و جغرافیایی قرن هفدهم اروپاست.

مسأله تعریف سبک و ویژگیهای بصری باروک 
بسیاری از نمایشگاه های هنری اخیر در واکنش به مفاهیم و کیفیات تصویری باروک شکل 
می گیرند. که در این میان عالوه بر مدیوم های جدید هنری، نقاشی نیز، گرایش های خود را به 
شیوه های متفاوت عیان می کند. قبل از پرداختن به ارتباطات نقاشی معاصر با سنت باروک باید 
پرسید که گرایش به سبک باروک به چه معناست؟ چه ویژگی های خاصی را می توان  مرتبط 
با کیفیت های اساسی این مکتب در نظر گرفت؟ به منظور پاسخ به این پرسش ابتدا باید یک 
سوأل ساده تر پرسید که سبک باروک چیست؟ به نظر می رسد پژوهش گران و مورخان هنر ضمن 
ممانعت از پاسخ به این سوأل، به فراخور هر دورۀ تاریخی، پاسخی متفاوت و مجزا به آن داده اند، 
جدای از معنی لغوی واژۀ باروک که در دایره المعارف ها بدان پرداخته شده است، به نظر می رسد 
که تعریف کیفیات جامعی برای این سنت تصویری بسیار مشکل باشد. »آرنولدهاورز«۱7 در این باره 

می گوید:
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از دورۀگوتیک بدین سو، ساخت و بافت سبک های هنری بیش از پیش پیچیده تر شده بودند.
کشاکش میان محتواهای خاص روحی، عظیم تر می شد و عناصر متفاوت در نتیجه ناهمگن تر. با 
این حال پیش از باروک، هنوز امکان پذیر بود که گفته شود آیا برداشت هنری یک عصر در بنیاد 
اینک هنر دیگر  یا متمایز است؛ ولی  خویش طبیعت گرا یا ضد طبیعت گرا، متمایل به وحدت 
واجد خصلت یک شکل سبک به معنای دقیق کلمه نیست، این هنر در عین واحد، طبیعت گرا 
کالسیک گرا، تحلیلی و ترکیبی است. ما شاهد شکفتگی همزمان گرایش های سراسر متضاد هستیم 
و می بینیم که معاصرانی چون »کاراواجو«۱8 و »پوسن«،۱۹ »روبنس«2۰ و »هالس«،2۱»رامبراند«22 و 
»وان دایک«،2۳ در اردوگاههای سبکی متفاوت قرار دارند )هاوزر، ۱۹5:۱۳۶۱(. در عرصه نقاشی 
باروک ما تفاوت های گسترده تری در تنوع موضوعات و مفاهیم و شیوه های ساخت تصویر مشاهده 
می کنیم. برای مثال نقاشان »فرسکو«24 ایتالیایی در قرن هفدهم، نقاشان طبیعت بی جان هلندی، 
چشم اندازهای روستایی فرانسوی، پرتره نگاری های صنفی و موارد دیگر، همگی از عدم تجمیع 
یک نظریه واحد در تعریف این سبک حکایت دارند. در واقع مشکل تعریف جامع از این مکتب 
نقاشی در گستردگی و تکثر موضوعات، مفاهیم و مباحث فلسفی آن است که به درک درستی از 
هنر این دوره به لحاظ سبکی و محتوایی منجر نمی شود. آمیختگی ایده ها، سبک ها و مضامین 
در نقاشی باروک، کار طبقه بندی را دشوار می کند. هیچ قاعده مشترکی برای شیوه های گوناگون 
نمی توان  در نظر گرفت. به ویژه آن که طرفداران هر یک از شیوه ها در مورد بهترین راه برای 
فرم، کشمکش  به عنوان مثال در حیطه  دارند؛  را  به خود  ایده های مخصوص  پیامشان،  انتقال 
شدیدی میان طرفداران طراحی یا خط و طرفداران نقاشی یا رنگ وجود داشت« )دامون تریادو، 

.)۶۳:۱۳8۶
این گونه  را  باروک  سبک  تعریف  مشکل  »باروک«  نام  به  خود  کتاب  در  مارتین«25  »جان 
بیان می کند: »اجازه بدهید در ابتدا، بپذیریم که این یک کار غیرممکن است. هیچ هماهنگی و 
همگنی از یک سبک، در دوره باروک وجود ندارد، اما انسان وسوسه می شود که از تنوع بسیار 
زیاد سبک به عنوان یکی از مشخصه های متمایز آن صحبت کند )Martin,۱۹77:2۶(. به نظر 
می رسد این تنوع یکی از مؤلفه های عمومی دوران کنونی نیز به شمار می رود. نوعی کثرت گرایی 
که از شاخصه های اصلی پست مدرن هم به شمار می رود در واقع تنوع بصری دوره باروک باعث 
شده است، هنرمندان به کشف تشابه هایی بین هنر آن دوره و فرهنگ متکثر کنونی نائل شوند. 
البته این میزان تأثیرپذیری می تواند کامأل به صورت ناخودآگاه و تحت تأثیرعوامل اجتماعی با 
آثار  مورد  در  را  چشم گیری  تفاوت های  می توان  به طوری که  شود  عرضه  متفاوت  کیفیت هایی 
توصیف های سبکی  نسبی گرایی،  نظریۀ  طبق  بر  زیرا  کرد.  مشاهده  دوره  این  با  مرتبط  نقاشی 
تاریخی و مسائل معاصر  زبان های مختلف، عالیق  نویسی کرد. در  به دلخواه دوباره  را می توان 
متفاوتی وجود دارند که ویژگی های مختلفی دارند، با این حال یک گرایش هنری، به نظر متمایز 
داده  نسبت  خاصی  عمومی  سبک  به  که  ویژگی هایی  بنابراین  و  می رسد  قبلی  هنری  دوره  از 
می شوند، دگرگون می شوند« )گیجو، ۱87:۱۳۹2(. در نتیجه رابطه با سنت های نقاشی باروک در 
عصر حاضر، تنها به چگونگی تکنیک و فوت و فن ها محدود نمی ماند و چگونگی های ساختاری، 

بیان تجربیات انسانی و شگردهای انتقال آن به تماشاگر را هم شامل می شود.

تاریک نگاری۲۶
مشخصۀ  ابزار  و  بصری  ساختار  اصلی  مسأله  تاریکی  و  نور  رابطۀ  باروک  دورۀ  نقاشی  در 
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و  شدت  به  وابسته  هفدهم،  قرن  نقاشی های  در  نور  نمایش  شیوه های  به طوری که  است؛  بیان 
برای توصیف پرده های  تاریک نگاری، اصطالحی است  تاریکشان است.  تراکم وسعت بخش های 
طبیعت گرایانه ای که با رنگ سایه های بسیار تیره نقاشی شده اند و در آن ها کاربست تباین تیره 

روشن بسیار بارز است )پاکباز، ۱5۳:۱۳8۳(. 
تاریک نگاری  یک روش مؤثر برای بیان حقایق روح و روان آدمی است که هنرمندان دورۀ 
باروک از کیفیت های آن در جهت عیان کردن عمیق ترین تمایالت و احساسات درونی انسان 
تحقیقات  به  آن  پیشینۀ  اما  می دهند،  نسبت  اواجو  کار  به  را  آن  ابداع  هر چند  اند.  برده  بهره 
اسلوب  این  کمال یافتگی  بر می گردد.  سایه  و  نور  دانش  توسعۀ  باب  در  داوینچی«27  »لئوناردو 
به خوبی جور  باشد  رئالیستی  با موضوعی که  این شیوه  اوج خود می رسد.  به  رامبراند  آثار  در 
می کند.  وادار  می بیند  آنچه  بصری  واقعیت  تصدیق  و  تأیید  به  را  بیننده  چشم  و  می آید  در 
بازی های  و  سازی ها  تصویر  در  می توان  خوبی  به  را  شدید  کنتراست  و  تاریکی  جدی  کارکرد 
اما در عرصۀ نقاشی، رویکرد  اقناع مخاطب مشاهده کرد؛  رایانه ای جدید و سینمای معاصر در 
نقاشانی  معدود  از  اُدنردروم  است.  گرفته  رونق  دوباره  آن،  بودن  قدیمی  وجود  با  شیوه  این  به 
تاریخ  به  او  نگاه  می جوید.  سود  آثارش  بصری  اصلی  ساختار  عنوان  به  تنبریسم  از  که  است 
در  و  نیست  پوستری  و  تزئینی  نگاهی  گرفته،  تأثیر  آن ها  از  که  خود  از  قبل  استادان  کار  و 
سطح بازنمایی تکنیکی نمی ماند. زیبایی شناسی به کار رفته در آثار نردروم در دوره خود نوعی 
نقاشی  به  او  نگاه  پرداخت.  آن  آموختن  به  تمام  حوصلۀ  و  دقت  با  او  ولی  بود،  مطرود  زیبایی 
نور  است.  نئوباروک  گفت  بتوان  شاید  و  پست مدرن  منظری  از  آن،  نام  به  استادان  و  باروک 
نمایشی، تأکید نیرومند روان شناختی، آرایش سه بعدی پیکره ها و ژست ها و چهره هایی معمولی 
و آرمانی انسان ها، از مشخصات بصری آثار اولیه نردروم هستند که تا حد زیادی از تأثیرکاراواجو 
 حکایت می کند )وای، 82:۱۳8۳(. برای مثال بعضی آثار او همچون محافظان آب ۱۹85، یک 

نقاشی در قالب باروک اولیه است که توسط کاراواجو پایه گذاری شده بود. )تصویر۱(
اگر چه تاریکی در تنبریسم عمدتاً به عنوان استعاره ای از جهل و ظلمت تفسیر شده است، 
اما »ماریا ژپنسکا«2۹ با شناسایی جریان های فکری که در دین، علم و کیمیاگری رنسانس، انجام 
داده، نشان می دهد که تاریکی به عنوان انرژی مثبت هم ارائه شده است، به طوری که تغییر در 
نوع مذهب، موج عرفان جدید، کشف علم نجوم، تجسم سایه ها و آموزه های سحرآمیز همگی در 
برداشت های متفاوت از مفهوم تاریکی موثر بوده است )Conradie,2۰۰۶:4(. »جان کن رید«۳۰ 
در مقالۀ خود بنام »تنبریسم در نقاشی های اُدنردروم« رابطۀتاریک نگاری را با نقاشی های او از 

سه منظر بررسی می کند : 
۱- به عنوان یک حالت از زیبایی

2- به عنوان یک شکل روانی که نوعی رئالیسم را نمایندگی می کند.
۳- رابطه بین تنبریسم و امر متعالی

یکی از ضروری ترین نوآوری ها در نقاشی باروک کشف نوعی زیبایی است که از تاریکی حاصل 
می شود. در واقع باروک اجازه می دهد تا زیبایی از زشتی، حقیقت از باطل و زندگی از طریق 
مرگ بیان شود )Ibid,6(. رئالیسمی که بدین گونه خلق می شود کاماًل در بردارنده تناقضات این 
واقع گرایی  به  نوعی متعهد  به  و  را رد می کند  از روی عکس  کار  نردروم هرگونه  است.  جهانی 
باروک و نقاشانی مانند رامبراند و والسکوئز است. به طور ذاتی در واقع گرایی باروک نوعی تبادل 
نمادین وجود دارد که به موجب آن، فیگور نقاشی شده به عنوان نمایش زندگی از عمل نقاش 

 تصویر ۱ :  اد نردروم، محافظان آب، ۱۹85
ماخذ:
lucie Smith,Art today 1985, 196
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است که بر روی بوم ترسیم می شود. در این رئالیسم از کاراوجو به بعد نمایش مادیت بدن، به طور 
.)Prendeville ,2۰۰۰:۱۶8( غیرمستقیم به معنویت آن اشاره دارد

 معنویتی که در این دوره در نقاشی به نمایش گذاشته می شد، از طریق تنش بین تاریکی و 
نور با امرمتعالی یا روح ارتباط پیدا می کرد. به طوریکه در قرن هفدهم، ایدۀ تجسم جسمانی روح 
یک گفتمان فرهنگی غالب بود که اگر در نقاشی به بحث و اجرا گذاشته نمی شد، به طور پیوسته 
در دوره های دیگر قطع می شد. این ایده با نبود یا کاهش سایه ها ارتباط نزدیکی داشت. در آثار 

سمت راست تصویر 2:  
اد نردروم، مرد مار گزیده، ۱۹۹2

ماخذ:
org.wikiart.www

وسط تصویر۳ : 
 نیکال ساموری، دی پائولو، 2۰۱5

ماخذ: 
www.nicolasamori.com

سمت چپ تصویر4:  
نیکال ساموری، در باره آفریقایی، دیتیل اثر، 2۰۱۳

ماخذ:
 www.nicolasamori.com

نردروم  هم انرژی و فناپذیری بدن، در ارتباط دقیق بین حرکات قلم موی نردروم و حس لمس 
بدن، شدت می یابد. این قابلیت، بدن را در کمترین تحرک خود که روندی بسیار تأمل برانگیز در 
خلق جزئیات به نمایش می گذارد. او با آگاهی کامل از اسلوب نقاشی خود و با تلفیق دوره های 
در  را  بدن  می توان  که  می یابد  تنبریسم دست  در  به شگردهایی  رامبراند،  نقاشی های  متفاوت 
تمامی ثبات خود به نمایش بگذارد و فرم بدن را از حد اعالی استحکام برخوردار سازد. بدن های 
او بدن هایی منجمد شده در تفکر هستند، حتی زمانی که در حال رقص و جنبش هستند نیز به 
نظر یخ زده می آیند. در تابلوی »مرد مارگزیده«۳۱ تصویر 2 این کیفیت به خوبی مشهود است. در 
نهایت رابطه ای پویا و ارگانیک بین تاریخ و ذهنیت هنرمند در آثار او موج می زند و همچنین یک 

دید روشن از تأثیرگیری تکنیکی از گذشته و اساتید قدیم )کریمی، ۹:۱۳8۹(.
نقاش دیگری که موضوعات آثارش، سرشار از ارجاعات دوره باروک است »نیکال ساموری«۳2 
است. این نقاش تمامی آثارش را همانند یک استاد سبک باروک ساماندهی می کند. او موضوعات 
خود را از تاریخ هنر وام می گیرد، پرتره های مصلوبین، پرستاران، طبیعت بی جان ها و مناظری 
که برگرفته از نقاشی های باروک است. کمپوزیسیون های او در بیشتر بخش ها، مطابق با سایه 
روشن ها و تکنیک »کیاروسکو«۳۳ در سبک باروک است به طوری که فیگورهای او از دل تاریکی 
فضای تصویر با یک رئالیسم دراماتیک به سمت نور ظاهر می شوند. همانند آثار نردروم، نقاشی های 
او نیز پر از انرژی حسی و کیفیت های محسوس بصری است. او پس از اتمام نهایی کار، با یک قلم 
مو، کاردک یا تیغ جراحی، بخش هایی از اثر را تخریب می کند، »لوچنینا فوتنانا«۳4 با شکاف ها و 
برش های مشهور آثارش، الگو و مرجعی برای او در این زمینه است. آنچه که او از فونتانا می گیرد 
عبارت است از ایدۀ خلق مفهومی جدید که توسط معانی از دگردیسی و تغییر شکل هنری به 
وجود می آید. او با تخریب و تحریف تصاویر با دست، از شکل انداختن فیگورها با کاردک، ریزش 
بدن،  پوست  از  استعاره ای  عنوان  به  تصویر  از سطح  برش الیه ای  با  گاهی  و  اثر  درون  از  رنگ 
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نقاشی ها را به شدت دردناک و رنج آور جلوه می دهد. )تصویر۳(
نیکالساموری با خشونت مخرب و دستکاری های هنرمندانه، ترکیب بندی هایی کاماًل ساختار 
انرژی های  از  باالترین درجه ممکن  با  ارائه می دهد که میراث تاریخ تصویری باروک را  شکنانه 
تقابل شدید  از  او  بدین منظور  بیننده معاصر عرضه می کند.  به  و کیفیت های جسمانی  حسی 
تاریک نگاری و کیفیت فی البداهگی جرم رنگ بهره می برد، ساموری می گوید : »من دریافته ام 
تطابق و تشابهات زیادی بین پوست و نقاشی وجود دارد. درون رنگ همیشه یک تصویر ناشناخته 
مغشوش است که بطور شگفت انگیزی بسیار شبیه به پوست و گوشت بدن است و یک نوع از 
تازگی و شدت ناشناخته را در تنالیته های بدن تداعی می کند.« )تصویر4( در بعضی موارد او از 
مواد مختلف دیگری همچون صفحات مسی هم به جای بوم استفاده می کند. او برای ایجاد حس 
بافت های عضالنی بدن که با نقاشی هایش مرتبط است، مس را ماده ای ضروری می داند، در واقع 
سطحی که او برای زیر کار خود انتخاب می کند، مقدار زیادی از اطالعات و محتوای بصری کارش 
را ارائه می دهد. مس می تواند ارتعاشات بسیار شدید نور را هم منعکس کند و جلوه هایی لرزان 
از تاریخ هنر قرار می گیرد  اثر پدید آورد. ساموری خود می گوید که کارش به ندرت خارج  در 
رفتار  و  اعمال  دالیل  بتواند  تا  دارد  تاریخی  بصری  زبان  این  گرامر  دانستن  به  نیاز  مخاطب  و 
تاریک و حجم رنگ ریخته  بین فضای  تناقض  ایجاد  بر  او عالوه  واقع  را دریابد. در  نقاشانه اش 
شده بر بوم از اینکه این ترکیب را به همگنی و آشتی برساند خودداری می کند. به تعبیری دیگر 
او تناقض را به تنش بین دو شکل از ساختن تصویر بدل می کند. دو کیفیت کلی که در نقاشی 

باروک به اوج خود رسید، تاریکی و جسمیت در بدن انسان.
»تیبور سرنوس«۳5 نقاش دیگری است که تالش های قابل توجهی در کشف مجدد استادان 
از سبک ها را شامل می شود که  او طیف گسترده ای  آثار  انجام داده است.  باروک  قدیمی عصر 
تلفیقی از پست امرسیونیسم و هنرنوگرای فرانسه است که از طریق بیانی واقع گرایانه و نئوباروک، 
تفسیر و تأویل شده اند. ساختار تصویری آثار تیبور کاماًل بر اساس نقاشی کاراواجو شکل می گیرد. 
او یک صحنه و چشم انداز عادی را با استفاده از کیاروسکوی شدید، سرشار از کیفیت های عاطفی 
می کند. عالوه بر قرابت تصویری تیبور و کاراواجو که بیشتر بر پایۀ کاربرد تنبریسم است، به همان 
اندازه تفاوت های مهمی در آثار این دو نقاش وجود دارد. عدم روایت پذیری شفاف و صریح در 
بیشتر آثار تیبور، با توجه به عناوین آثارش که در پی ارجاع  به روایت خاصی نیستند، مشهود 
است. حرکت فیگورها و اشارات، مفاهیم و احساسات نامفهوم و مبهمی را منتقل می کنند. تیبور 
خود اجازه می دهد که قوانینی را که کاراوجو به طور کلی به کار می بست، بشکند؛ به عنوان مثال 
در اثر »چهار فیگور« بیشتر سرها را با تاریکی می پوشاند و آن ها در عمق پس زمینه تیره تصویر 
حل می کند او بدین وسیله احساس و بیان فیگورها را پنها می کند و به گونه ای هوشمندانه ای 
اثر را از پذیرش محتوایی روایت پذیر، تهی می کند. تیبور، سبک شخصیت پردازی کاراوجو را از 
محتوای آثارش تفکیک می کند. این جداسازی و جایگزینی، به طور کلی قسمتی از حساسیت 
مدرنیستی متأخر بود که در آثار بسیاری از نقاشان نئوکالسیک معاصر هم دیده می شود. این نوع 
نگرش و شیوۀ رویکرد به سنت نقاشی، تأثیر بسیار قدرتمندی بر نقاشی فیگوراتیو پست مدرن 
بین سال های ۱۹8۰ تا ۱۹۹۰ داشت. به هر حال اما کاراجو و بیان تصویری او که بر پایه ابداع 
تنبریسم بود، جریان متفاوت تری را در توسعه هنر کالسیک اروپا تا قرن حاضر در پی داشته است 

)smith,۱۹۹۹(. )تصویر5(

تصویر 5:
تیبور سرنوس، بدون عنوان ) چهار فیگور(،۱۹87
ماخذ:
Art today, Lucie Smith, 1985 ,236
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جسمیت، بافت بدن و پیچ خوردگی 
اولین تفسیر »هاینرش ولفلین« در پی مطالعاتش از نقاشی باروک بر این امر استوار است 
که باروک به طور آگاهانه کیفیت متفاوتی از سطح را به ذائقه اصلی اثر تبدیل می کند و پوست 
به عنوان امری دیداری و متفاوت از عناصر دیگر برجسته می شود. او با ارائه و تحلیل پارچه های 
کرد.  مطرح  باروک  شاخصه  عنوان  به  را  بافت دار  سطح  به  عالقه  دوره،  این  نقاشی  در  آویزان 
»نقاش و مجسمه ساز باروک برای رسیدن به کیفیتی عاطفی و جسمانی باید که موضوع کارش 
را واقعی بنمایانند. از این رو بازنمایی باروک با مشاهدۀ طبیعت و وفاداری به واقعیت همراه است. 
ایجاد  در نقاشی باروک، جسمیت، رنگ و بافت چیزها اهمیت دارند. در فضایی که بدین سان 
می شود. موضوع و تماشاگر در لحظه ای خاص و غالباً مهیج به هم می پیوندد )پاکباز، ۶۶:۱۳8۳(. 
طی  را  خود  کمال  مراتب  بدن،  و  اشیاء  جسمیت  و  جنسیت  باروک،  دوره  نقاشی  سراسر  در 
می کند. »در طول قرن هفدهم تصاویر ارائه شده از بدن انسان که حاوی رئالیسمی از گوشت و 
خون هستند فراتر از تجربیات ادراکی ما وضعیت بدن را به گونه ای جسمانی و تنانه به نمایش 
می گذارند«)Din,2۰۰۹:2۰۶(. لوئیس پارکنیسون در کتابش، »نگاه مفرط« اسلوب هایی را که 
باروک برای بیان احساسات و نمایش درون و واکنش های فردی در نقاشی به کار می برد، بررسی 
می کند. کاراواجو، رامبراند و روبنس بیش از دیگر نقاشان این دوره جسمانیت را به بدن تزریق 
کردند. در آثار آن ها رابطه ای ظریف بین نقاشی و مجسمه سازی برقرار می شود. شیوه رنگ گذاری 
آن ها، نمایش سه بعدی از حجم بدن در سطح تصویر است. در کاراواجو، کیفیت پوست و در 

روبنس و رامبراند، وزن و حجم گوشت است که بدن را با تمام تنانگی اش نمایش می دهد.
تأکید بر کیفیات حسی بافت به ویژه در نقاشی از بدن انسان در دوران معاصر هواخواهان 
زیادی یافته است. شاید بزرگترین نقاشی که توانست رنگ ماده را به عنصر روانشناسانه کارش  
مبدل کند لوسین فروید است. او نقاش خود آموخته ای است که خیلی زود توانست رنگ و ابزارش 
را در خدمت کارش بگیرد. چگونگی کاربرد رنگ ماده در کار او اهمیت اساسی داشته است. او 
از رنگ و روغن فی نفسه به صورت یک مادۀ قابل لمس و جایگزین گوشت و تن مدل استفاده 
می کند. میشل النگ در مقاله خود به نام »وضعیت فروید بین روبنس و رامبراند« به جایگاه این 
نقاش معاصر در تاریخ هنر اشاره دارد. در واقع او یک نقاش سنتی است که آثارش به یک سنت 
55۰ ساله اروپا از پرتره متصل می شود. درحالی که فروید ممکن است اهمیت هر نوع مدل ویژه 
و منحصر بفردی را برای نقاشی انکار کند و از بیان نقطه نظرات صریح و آشکار در مقایسه آثارش 
با دیگران طفره رود، ولی نمایش فرم و محتوی، در آثار او به وضوح سنت های نقاشی باروک را به 
مقایسه می طلبد. اگرچه نقاشی های فروید مطالعاتی در ارجاع مستقیم به جریان نقاشی نئوباروک 
نیست ولی بطور کلی وجه اجرایی آثارش، بازتابی از مسیر نقاشی آن دوره به شمار می آید )7۰: 

.)Wacker ،2۰۰7
برجسته سازی سطح نقاشی او که از دهۀ 8۰ پررنگ تر می شود، با اضافه کردن رنگ سفید 
»کرمنتیز«۳7 به پالتش حاصل می شود. فروید در استفاده از این اسلوب که »ایمپاستو«۳8 نام دارد 
به کلی وام دار نقاشی های رامبراند است که خود از »تیسین«۳۹ به ارث برده بود. در این اسلوب، 
نحوه رنگ گذاری با شگردهای متنوعی چون استفاده از کاردک، تماس مستقیم دست و یا ترکیب 
و  هالس  فرانس  مانند  رامبراند  معاصران  می شود.  برجسته  لمس  قابل  گونه ای  به  دیگر  مواد  با 
»والسکوئز«4۰ نیز تکنیک ایمپاستو استفاده کرده اند، اما پتانسیل کامل این شیوه در نمایش بدن 
برهنه، توسط رامبراند به اوج خود می رسد )lbid ،7۱(. و جالب توجه است که رامبراند و هالس هر 
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دو به شدت مورد تحسین فروید بوده اند. طبق تحلیل میشل النگ، نمود واقعی نقاشی های فروید 
از دو نقاش به نام باروک تغذیه شده است. جدای از تشابه فیگورهای فربه و حجیم زنان در آثار 
فروید و روبنس، از شکل افتادگی گوشت و چربی و نمایش الیه های زیرین بدن، از رویکردهای 
از ما  را  نگاه دقیق تری  انسان است. »بدن های روبنس تمرکز و  به بدن  نقاش  این دو  مشترک 
طلب می کنند زیرا پیچیدگی شان به طور ناخودآگاه، جستجوی بصری بیشتر و جذاب تری را از ما 
طلب می کنند )Perez،2۰۱۱ :۶8(. این در هم تنیدگی فرم بدن و ارتباطش با نقاشی باروک مورد 

توجه بسیاری از منتقدین هنر هم بوده است. »ویلیام رفور«4۱ که تا کنون کتاب هایی درباره فروید 
منتشر کرده است می گوید : »بدن تیلی در تابلوی »مدیر خوابیده«42 حاصل مطلق دگردیسی ها 
تابلوی مشابه دیگری »خوابیده  Wacker(. در   ،2۰۰7 : باروک است )7۰  و پیچش های نقاشی 
با فرش شیر«4۳ حتی می توان  دیالوگ تصویری او را با ارجاعات موردی که به نقاشی های شیر 

روبنس دارد، مشاهده کرد. )تصویر۶(
شیوه های اجرایی و کیفیت بصری بدن های فروید، بیشتر از هر هنرمند دیگر دوره باروک، 
با رامبراند قرابت بیشتری دارد. ولفلین در تعریف فضای دیداری ناب رامبراند، اهمیت ضربه قلم 
مستقیم و خطوط شکسته ای را نشان می دهد که جایگزین منحنی می شوند و در مورد نقاشان 
پرتره اکسپرسیون نه دیگر از خط محیطی، بلکه از ضرب قلم هایی نشأت می گیرد که درون فرم 
رها سازی  بدون  دیداری  نتیجه می رسد که فضای  این  به  رامبراند  آثار  مورد  در  او  می پراکنند. 
ارزشی های لمسی جدید به ویژه ارزش سنگینی، از اتصاالت لمسی فرم و خط محیطی استقالل 
نمی یابد. )دلوز، ۱۳8۹( در واقع رویکرد رامبراند به نحوۀ به کارگری ایمپاستو در نمایش گوشت 
و وزن بدن و عدم وضوح خطوط محیطی فرم، در آثار فروید به اوج خود می رسد، به استثنا آثار 
اولیه فروید که خطوط کناره مدل با صراحت بیشتری نمایان می شود در آثار متاخرتر او شاهد 
حجم زیادی از الیه های رنگی هستیم که قرارگیری آن ها بر روی هم، ادراکات حسی چون حجم، 
سنگینی و انرژی های لمسی را وسعت بیشتری می بخشد و همانند نقاشی های رامبراند گوشت 

تن به وضوح همچون ماده نرمی تصویر می شود که در مقابل فشار اثرپذیر است. 
نمایش آسیب پذیری بدن، حضور مفهوم مرگ را که از مفاهیم اساسی نقاشی باروک است، 
با  بلکه  نمادین  عناصر  بکارگیری  از طریق  نه  مرگ  مفهوم  اینجا  در  می بخشد،  بیشتری  شدت 
تمهیدات بصری و شیوه های اجرایی نقاشی به گونه ای غیرمستقیم ظهور می کند. میک بال در 

تصویر۶: لوسین فروید، خوابیده کنار فرش شیر، دیتیل اثر، ۱۹۹۶
ماخذ: 
www.Sartle.com
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مقاله ای به نام »گوشت مرده یا بوی نقاشی«44 که به تفسیر نقاشی های رامبراند اختصاص دارد از 
حضور مرگ در آثار او سخن می گوید. او با بحث در مورد نقاشی »الشه گاو«45 اثر رامبراند، ماده 
نقاشی رامبراند را ماده ای می داند که حضور مرگ را با نمایش گوشت متعفن نمایش می دهد. 
»این مادیت نقاشی که به عنوان گوشت عرضه شده است، هر جنبه ای از بدن مرده دیگری را 
بلکه همچنین مرزهای  اثر است،  تنها وسیله ساخت  نه  تاثیرگذار می کند، ضخامت جرم رنگی 
محیطی بدن را به سمت بیرون سست می کند و نوعی پیوستگی را که ذاتی پوسیدگی و فساد 

تصویر7: رامبراند، الشه گاو، ۱۶57
ماخذ:

www.Remberandtpainting.net

تصویر 8:
لوسین فروید، انعکاس نقاش در حال کار، 

دیتیل اثر، ۱۹۹۳
ماخذ: 

www.Galleryinell.com

گوشت است ارائه می دهد. گوشت نمایش داده شده در نهایت، کیفیتی نامطلوب و بوی بد آن، 
بازنمایی خود را آلوده می کند )Bal ،۱۹۹۱ :۳8۶(. )تصویر7(

به  رامبراند  آثار  مشابه  بدن،  برجسته سازی سطوح  وجه  هم  فروید  آثار  در  می رسد  نظر  به 
کیفیتی از گوشت می رسد که خودبسندگی و پیوستگی که بال به آن اشاره می کند وضعیتی از 
فناپذیری و قابل فساد بودن تن را نمایان می کند. این نمود به ویژه در بعضی از سلف پرتره های 
اواخر دوره کاریش چشمگیرتر است. تابلوی »انعکاس سلف پرتره نقاش در حال کار4۶ )۱۹۹۳( 
غلظتی سنگین با رنگ مایه های رامبراندی است که ایمپاستوهای سنگین و زمخت آن، کهولت و 

سالخوردگی او را با کنایه ای از مرگ عیان می کند )nochiln ،2۰۰۶ : 2۰۶(. )تصویر8(
»جنی ساویل«47 هنرمند دیگری است که جزو نقاشان مهم بدن در سال های اخیر است. او به 
طور مداوم و صریح تأثیر هنرمندان قبلی را در کار خود اذعان می کند و در هنگام خلق نقاشی ها، 
نقاط اتصال آثارش را با استادان قدیمی، به دقت بررسی می کند. به طول معمول، خوانش و تفسیر 
منفی از جسمانیت )گوشت( بدن زن در آثار جنی ساویل همانند فروید است. او در رفتاری که با 
رونس و رامبراند و دیگر نقاشان باروک مقایسه می شود، از هرگونه ایده آل کردن بدن زن خودداری 
می کند. )ibid,8۱( تمرکز ساویل بر روی نقاشی زنان، همزمان نشان دهنده پیروی او از یک سنت 
تصویری است و هم انکار محتوای تاریخی آن. سنتی که از تیسین تا روبنس، انگر48، پیکاسو4۹ و 
فروید امتداد می یابد. زنان در نقاشی این نوابغ، اساساً سوژه هایی برای تملک و نگاه مرد ساالرانه 
بودند، در حالی که جنی ساویل، منابعی از خواست، ترس و اضطراب ها را در این بدن ها دنبال 
می کند. »هنر مردانه در تاریخ بسیار سنگینی می کند، شیوه ای که زنان کشیده می شدند به آن 
شکل جذاب، با احساس من جور نبودند. من عالقه ای به زیبایی ایده آل نداشتم.« در واقع نقاشی 
بدن برهنه که در تاریخ طوالنی خود همواره تعدیل شده و به یک ایماژ تبدیل شده است در آثار 
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جنی ساویل با تمام اعواج ها و پیچیدگی هایش نادیده ماندن خود را عیان می کند. در تصویری 
که او از یک الشه قصابی شده ارائه می دهد، عالوه بر آنکه به ارتباط اندام وار آن با بدن های زنان 

اشاره دارد مستقیماً خود را در سویه ای از سنت تصویری رامبراند هم قرار می دهد. )تصویر۹(
برخالف نقاشی فروید که نفوذ به زیر سطح پوست و الیه های درونی گوشت، در جهت رسیدن 
به بنیان فردیت و شخصیت درونی مدل است، نمایش نئوباروک جنی ساویل از بدن، کاماًل در 

 وسط تصویر۱۰:
جنی ساویل، ارتباط، ۱۹۹2
ماخذ:
www.Christies.com

سمت راست تصویر۱۱:
جنی ساویل، روزتا، 2۰۰5-۶
ماخذ:
www.Artobserued.com

سمت چپ تصویر۹:
جنی ساویل، نیم تنه 2۰۰4-5
ماخذ:
www.Invaluble.com

جهت معکوس عمل می کند. در نقاشی ساویل، بیننده به طور مداوم به سطح اثر متمایل می شود 
به طوری که ازدیاد پیچیدگی در فرم های بدن و سطوح بزرگ و جسورانه رنگ، کشف فردیت را 

.)ibid,۱۰4(»از راه دستیابی به درون غیر ممکن می کند
در اینجا به قول ژیل دلوز، انسان دیگر خود را نه به عنوان یک ذات، بلکه همچون یک رویداد 
تجربه می کند. تکه گوشتی که تمام رنج ها در آن حفظ شده است و تمام رنج های گوشت تن زنده 
را در خود دارد و تمام دردهای تحمیلی و آسیب پذیری را می توان  در آن دید. کلودل به درستی 

نقطه اوج این حرکت را در رامبراند و نقاشی هلندی دوره باروک می بیند )دلوز، ۱5۹:۱۳۹۰(.
در کارهای ساویل به نظر می رسد که حجم بدن ها در حرکتی چرخشی یا مارپیچ گونه گرفتار 
شده اند که آن ها را در واقعیتی جدا از هر نسبت فیگوراتیو یا روایی وحدت می بخشد و مناطق 
رنگی و بی تشخصی از گوشت چین خورده ارائه می دهد. این نمایش پیچ و تاب خوردگی فیگور در 
گوشت خود و در هم تنیدگی الیه های متعدد بدن بر روی هم، که به طرزی فزاینده و بطور مدا,م 
در آثار ساویل نمایان می شود، بیانیه ای است که به گونه ای منحصربفرد، نشانی از مفهوم »فولد«5۰ 

دارد که ژیل دلوز در توصیف نئوباروک معاصر از آن یاد می کند«)ibid,2۰۱( )تصویر۱۰(
این  به هم آمیختن است.  و  تا خوردن، چین خوردگی  به معنای چین و الیه،  لغت  فولد در 
مفهوم در فلسفه اولین بار با الهام از دوران باروک توسط الیب نیتس، فیلسوف قرن هفدهم ابداع 
گردید که دلوز توانست با تحلیل مجموعه ای از آثار هنری دوره باروک، آن را به مفهومی زیبایی 

شناسانه بدل کند که تأثیرآن را می توان حتی در معماری فولدینگ معاصر هم مشاهده کرد. 
تا  هم  در  فضا  و  زمان  طریق  از  که  نهایت  بی  سطوح  از  کالبدی  همچون  را  جهان  دلوز 
خورده اند بیان می کند. باروک دائما تاها را تولید می کند. باروک چیزها را ابداع نمی کند. صفت 
باروک تاهایش را می پیچاند و تا می زند، تا بر روی تا، یکی بر روی دیگری، تای باروک یکسره بر 

گرایش به باروک در نقاشی فیگوراتیو معاصر
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نامتناهی گشوده است: مفهوم باروک به نحوی فرا تاریخی موقعی از نو ظاهر می شود که خسران 
مرکز اتفاق بیفتد)Deleuze,۱۹۹2: 120(. در واقع بیکرانگی فضا و پویایی اشیا در هنر باروک، که 
سرشار از پژواک فضاهای نامتناهی و وابستگی متقابل تمامی اجزا هستی است، با کیفیت بصری 

فولد مترادف است.
روی  که  است  مادی  غیر  نیروهای  از  نشانه ای  باروک  نقاشی  در  فولد  مفهوم  از  دلوز  تصور 
سطوح بیرونی بدن خود را نمایان می کند. او با ارجاع به نقاشی های اِل گرکو5۱ و بدن های نقاشی 
شده او که به طور غیر معمول و خارق العاده ای به سمت باال و فضای آسمانی کشیده می شوند، 
یکی از خصیصه های بیانگر مفهوم فولد را در نقاشی باروک مطرح می کند: »این چین خوردگی 
صرفاً نمی توان توسط بدن شرح داده شود، بلکه کیفیتی فرا مادی است که بدن را در وضعیتی 
افروخته و منبسط نشان می دهد. نقاشی باروک از فولدهایی انباشته می شود که نوعی رنج بردن 
اسکیزوفرنیک را موجب می شود آن جا که حرکت بس گانگی هیچ حد و مرزی ندارد و با ارجاع های 

)Ibid,123(تاریخی آگاهانه بازی می کند
اگرچه دلوز تأکید کرده است که فولد به عنوان یک عملکرد سبکی، بیش از یک موضوع تحت 
الفظی است، ولی با توجه به اشاره های خود او به رابطه بین مفاهیم چین خوردگی و رنج به نظر 
می رسد تأمل در کیفیت های بصری آن به عنوان یک استعاره امروزی در نقاشی از بدن زن و به 
ویژه نقاشی های جنی ساویل و فروید حائز اهمیت است. در واقع پیچ و تاب در بدن های بزرگ 
با از هم پاشیدگی بصری و  نقاشی شده ساویل که با ضربات و حرکات سریع قلم اجرا می شود، 
حتی ناتمام ماندن بعضی از بخش های نقاشی ها، خود یک استعاره برای وضعیت کنونی بشر در 

عصر حاضر است. )تصویر۱۱(
این پیچ و تاب ها در نقاشی باروک که به عنوان یکی از مشخصه های تصویری این عصر است 
نه تنها در بدن، بلکه در دیگر ژانرهای نقاشی هم پدیدار می شوند. طبیعت بی جان ها، پرده های 
آویزان، سفره های رو میزی با متعلقات تزئینی، جواهرات شعله ور در نور، پیچش های حاصل از 
هوا یا ابرهای متراکم و سنگین، در هم تنیدگی سبزیجات، میوه و ظروف همگی آن چیزی است 

که »فولد تا بی نهایت« نامیده می شود. 
نتیجه:

با توجه به بررسی رابطه ای که از نظر کیفی و ساختاری بین نقاشی های مورد نظر در این مقاله 
و کیفیت های بصری نقاشی باروک به عمل آمد، می توان گفت حضور و بازگشت عناصر هنر باروک 
بویژه نقاشی آن در آثار فیگوراتیو معاصر، که بدن انسان در آن، بیان اصلی اثر را به دوش می کشد، 
انکارنشدنی است. به نظر می رسد عالوه بر استفاده از شگردهای تصویری مرجع، چون تنبریسم 
نقاشان معاصر مورد استفاده قرارگرفته  باروک است و بصورت آگاهانه توسط  که شاخصۀ دوره 
است، کیفیت های زیبایی شناسانه کلی تری که زیرساخت انتزاعی نقاشی و هنر باروک را شکل 
می دهند، به گونه ای همگانی تر در دوران ما ظهور کرده است. این وجوه تصویری اگرچه در بعضی 
آثار با فردیت هنرمند انطباق یافته اند، ولی ریشه یابی آن را می توان  در پتانسیل های هنر باروک 
و دستاوردهای متنوع نقاشی آن دوره مشاهده کرد. ضخامت رنگ )ایمپاستو(، جسمیت و مفهوم 
بصری فولد )چین خوردگی(، از کیفیاتی هستند که نه تنها در نقاشان مورد اشاره در این مقاله 
مشاهده می شود، بلکه می توان نمود کلی آن در حجم عظیمی از نقاشی های فیگوراتیو معاصرکه  

دغدغه بازنمایی انسان را دارند، ردیابی کرد.

گرایش به باروک در نقاشی فیگوراتیو معاصر
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